
(ὩΟοσὶς 

ΤΠΙ5 15 ἃ αἸρΊα] ΟΘΟΡΥῪ οἵ ἃ ὈΟΟΚ [Πδΐ ννὰξ ργθϑθυνθα ΤΟΥ σθηθγδίοηβ Οἡ ΠΠΌΓΑΓΥ 506 Ινθ5 ὈΘΙ͂ΌΓΘ 11 ννὰβ σάγ  ΓᾺΠΥ βοαηηθα Ὁ ΟΟΟΡΙΘ ἃ5 ρᾶτῖΐ οἵ ἃ ρῥγο]θοί 

ἴο πηᾶ κα {Π6 ννουἹα᾽ 5 θθΟΚΒ αἸΒοονθῦαῦ]6 ΟΠ]ΠΠ6. 

Π| Πδᾶ5 ϑυγνινθα ἰΙοηρ ΘΠΟΙΡῇ [ΟἹ (Π6 σοργυτιρῃΐ ἴο ΟΧΡΙΓΟ Δηα (Π6 θΟΟΚ ἴο Θηΐογ ἴῃ6 ρΡαΌΠ1Ο ἀοπηδιη. Α ΡαΌΠΟ ἀοπηδ]η ὈΟΟΚ 15 οἠθ [Πδ1 ννὰβ Πθνϑὺ β]6 οἱ 

ἴο ΘΟρυτρῇΐ ΟΥνν ΠΟ86 ἰΘρα] σορυγιρῃΐ [θη ἢὰ5 ΘΧριγθα. ΝΥ Πϑίμου ἃ ὈΟΟΚ 15 1η {Π6 ρα ΌΠῸΟ ἀοΠΊΔ1η ΠΥ νΔΓῪ σΟΙΠΙΓΥ ἴο οΟμυηΐγν. ΡΌΌΠΟ ἀοπηδιη ὈΟΟΚἙ 

ΔΓΘ ΟἿἿ σαΐθνναυϑ ἴο {Π6 ραϑί, ΓΕργΓθ θη ηρ ἃ νν δ] οἵ ΠΙϑίογυ, οα]αγα δηα Κηον]θαάσα {Παἴ᾽5 οἴη αἸΓΠΟυ] ἴο αἸ5οΟνου. 

ΜᾶΙκβ, ποίδίοης ΔΠ6 ΟΠΘΙ ΤΠ] ΙΡΊ 8118 ρΓΘϑθηΐ 1η [Π6 ΟΥΙΡΊ 4] νο]Π16 ΜΝ11]] ἈΡΡΘδΓ 1η [Π15 ΠΙΘ - ἃ ΓΟ ΠΉΠΟΘΓ ΟἹ [Π15 ὈΟΟΚ᾽Β Ιοηρ Ἰουγη ον ΠῸΠῚ (Π6 

ΡΌΡΠ5ΠΘΓ ἴο ἃ ΠΌΓαΓῪ ΔηἋ ΠΠΔΠ]Υ ἴο γοιι. 

ἴϊεαρο συ! 611η6ς 

(οΟρΊΘ 15 ργοπα ἴο ρδιίηθυ ἢ ΠΌΓΑΓΙΘ5 ἴο αἸΡΊ1Ζ6 ρα ΌΠ1Ο ἀΟΠΔ1η Πηδίθγια 15 ἃΠ6 πηα ΚΟ {Π6 1 6 ]ν ΔοοΘϑ5 1016. ΡΌΌΠῸΟ ἀοΙηδ1η ὈΟΟΚΒ ὈθΘΙοηρ ἴο [Π6 

ΡΌΌΙΠΙΟ ἃηα ννῈ ἃ ΤΊΘΓΘΙΥ {Π61 ουϑίοα!Δη5. ΝΟνογῃθ 655, {Π15 ννοΟΥΚ 15 ΘΧΡΘΉΒΙνθ, 50 1ἢ ΟΥΟΘΓ ἴο ΚΘΘΡ Ργονι!ηρ [Π15 Γοϑοῦτοθ, ννα Πᾶν ἰάθη βίθρ5 ἴο 

ΡΓΘΟνθηΐ αὔιιϑθ ΟΥ ΘΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔΙ ρᾶΓ 165, ΠΟ] Ἰηρ Ρ]ΔοΙηρ ἰΘΟΠ 108] ΓΟΘΠΟΠΟΠ5 Οἡ Δυϊοπηδίοα 4αογυιηρ. 

ννὲ αἴβοὸο δ8Κ {Παΐ γου: 

ἙΞΜακΚδο ποη-Οοπιπιεγοίαί 56 Οὐ ΤΠ Πἰ|65 ΝΥ ς ἀδϑιρηθα αοορὶθ ΒοοΟΚ δϑδίοῇ [ῸΓ 56 ΌὉΥ 1ηα]νΙἋπ415, ἃηα ννα γοααθϑβί (Παΐ νοῦ 158 [Π656 ΠΙ65 ΤῸΓ 

ΡΘΙΒΟΊΉΔΙ, ΠΟ -ΟΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔ] ρα ΓΡΟΒ65. 

Ὁ Μοίγχαϊπ ΠῸπι αμϊοπιαίοα σμογγίπρ [)ο ποΐ 56η4 δυϊοπηαίθα Πα 6165 οἵ ΔηΥ οι ίο (σοορ θ᾽ 5 συϑίθπη: {ποι ἃΓῸ ΟΠ ΠΟΙ ΓΟΘΘΔΙΌΠ ΟἽ ΠΊΔΟΠΙΠΘ 

{ΓΔ η5] ΔΙΟη., ΟΡΙΟΔ] ΟΠ γδοίου ΓΘΟΟσΠΟΉ ΟΥ ΟἴΠΘΙ ΓΘ ἃ5 ν ΠΘΓΘ ἀοοΘ85 ἴ0 ἃ ἰγρο διη]οιηΐ οἵ ἰΘχί 15 ΠΟΙΡΓα], ρ΄ Θαβο οοηίΐδοΐ τι5. δ᾽ 6 θΘηοοῦγαρο [ἢ 6 

056 Οἵ ΡΕΌΠ1ΙΟ ἀΟΠΊΔΙη Πηδίογ 415 ΤΟΥ {Π656 ρα ΓΡΟσ65 Δηα πηᾶν Ὀ6 406 ἴο ΠΕΙΡ. 

Ἑ Μαϊηίαϊπ αΠτιρμοη ΓΘ οορ!θ “ν δίθυ πη γ Κ᾽ γοὰ 8566 Οἡ θοῇ ἢ]Θ 15 ΘΘ5 6 η[14] [ΟΓ ΠΟΙ] ηρ ΡΘΟΡΙΘ ἁροαῦί [Π15 ργο]θοΐ δηα ΠοΙριηρ [Πθτ Πη6 

ΔαΘΠΠΟΠΔΙ] πηδίογια]ς5 [γουσῇ (σοορ!ο ΒΟΟΚ δϑάίοῃ. ΡΙθαβο 40 ηοΐ ΓοηονΘ 11. 

ἜΞΚοΡΡ [{ ἰοραί ΝΥΝ μαΐθνθι γουγ τιι56. ΓΕΠΊΘΙΉ ΘΓ {Πᾶΐ γοι ἃΓῸ ΓΕΘΡΟΊΉ51016 [ΟΓ Θηϑυτηρ (Παΐ ναί γου ἀγα ἀοΙηρ 15 Ιαρα]. [)0 ποΐ ἀβϑῦμηθδ (Πδΐ {π5ΐ 

Ὀθοδι56 νν6 Ὀ6ΙΙονα ἃ ὈΟΟΚ 15 1η [η6 ΡΌΌ]Π1Ο ἀΟΙΏΔΙ1η ΤΟΥ 5675 1η [η6 [Γη1164 δίαϊθ5, ([ηαΐ {Π6 ννουκ 15. αἴ50 1ηὴ {Π6 ρΡᾳΠΙΟ ἀΟΠΊΔ1η [ῸΓ 5615 1η ΟΙΠΘΓ 

σΟΙΠΙΓ65. ΝΥ ΠΕΙΠΘΓ ἃ ὈΟΟΚ 15 5{Π] 1Ἰηὴ σορυγρῇΐ νὰ 1165 [ΠῸΠῚ σΟΙΠΙΓΥ ἴο σουηίγγυ, ἃΠ4 ννα οδη᾿ ἵ Οἵ  σιμΠάδησθα οἡ ΠΟΙ ΘΓ ΔηΥ ΘρθοΙῆο πι56 οἵ 

ΔΠΥ ΒΡΘΟΙΠο ὈΟΟΚ 15 Δ]]Ποννεά. ΡΙθαβα (ὁ ηοίΐί ἀϑ5π)6 (Παΐ ἃ ὈρΟΚ᾽5 ἀρρθάγαηοα ᾿η σοορίθ ΒΟΟΚ ϑθδίοῇ πΠΊθδη5 1 σᾶ Ὀ6 1566 1η ΔΠΥ ΠΊΔΠΠΘΙ 

Δηγνν ΠΟΙ 1η 1η6 ννουῦ]α. (ορυτρῃϊ Προ ΠΊΘηΐ ΠΠ401ΠΠ ὺ} σδη Ὀ6 416 βθνοῖο. 

Αδουΐ σοορ!ὶο ΒΟΟΙΚ ΘΓ ἢ 

(σοορ!θ᾽ 5 ΠΙ55ΙΟη 15 ἴο ΟΥΡΔΉ1ΖΘΟ [ῃ6 ννοῦ]α᾽5 ΤΠ] ΟΤΙΔΙΊΟη Πα ἴο ΠηᾶῖζΘ 11 ΠΠΊνΘΥΘΔΠῪ ΔΟΟΘ551016 ΔΠη6 56]. αοορίο ΒΟΟΚ δθάγοῇ ΠΘΙρ5 γα οῦβ 

αἸβοονοῦ (Π6 ννοῦ! 5 θΟΟΚ5 νῃ16 ΠΘΙΡΙηρ Δα ΠΟΥκ Δη6 ΡῈ ὈΠ5ΠΘΓς Γᾶ ῇ ἢθνν Δα ΊΙΘηο65. Υοι οδη βθάγοῇ {Πγοῦρῇ της []] ἰΘχί Οἵ {Π15 θοοΟΚ οἡ {Π6 ννθῦ 
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αν ἘΝ ΟΥ͂Υ͂ 5. 

΄Π' Ἡ ΒΌ ΘΑΝΆΕΨΥΒ5. 

ῬΉΠΓΟΓΟ ΘΙΟΟ - ΟἈΙΤΙΟΥὅ 

Β1ΥῈ 

ΠΕΧΙΟΟΝ ΙΝ ΙΧΧ ΕΥ̓ ΒΕΙΠΟΥΟΒ ΙΝΤΕΒ- 
ΡΒΕΤΕΘΒ ΘΟΒΑΕΟΘΟΒ ΑΟ ΒΟΚΝΙΡΤΟΒΕΒ 

ΔΡΟΟΒΥΡΗΟΒ 

ΥΕΤ ΒΝ ΤΕΒΤΑΜΈΝΤΙ 

ῬΟΒΤ' ΒΙΕΙΑΥ͂Μ ΕΤ ΑΙ1ΟΒ ΥἹΕΟΒ ΒΟΟΤΟΒ ἢ 
ΟΟΝΟΕΒΒΙΤ ΕΤ ΕΏΤΌΙΤΤ 

ΙΟΗ. ἘΒΙΕΘΕΆ. ΒΟΗΓΕΥΘΝΕΒ. 
ΣῊ 1ἸΟΒΘΟΡΉΙΔΕ ἘΠῚ απ ον ὁ α ται ὍὭΟΟΘΠΟΤΟΒ 

ἘΨΊΙΥΒΟΝΕ ΕΒΆΟΣ. Σ᾽. ̓ ο. ἌΞΕΣ. ΑΕ 18, ῬΆΑΣΡΣΟΒΙΤΥ 8 

ΦΕΑΜΙΝΑΒΙΣ ΒΕΟΟ1 8. Ἀπ αΙΥ τ κ 5, ὨὈὨΙΒΕΟΩΟΤΟΆΝΒ 

ἰαῖςςς ἢ ΠΙΡΒΙΑῈΕ ΟΙΔΙΌΘΘΟΧΧΙ 

ΙΝ ΠΙΒΆΛΔΕΑΙΑ ΜΕΙΒΜΑΝΝΊΑ 

ἸΜΡΒΈΞΘΙΈ ἈἘΚΝΕΘΊΙΟΤ. ΘΟΟΥΤΗΙΙ ΒΕ ΤΈΥΒΝΕΒ 
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᾿ Ν. 

"Ἄ]ΒαΑ4τ". Τρεὰ γὸχ Βοθυδῖοα 455, [ε8. ΧΥ͂, 2, φυδηὶ ἐγκα- 
ϑισμὸν, 40οὶ}, τῆς προφητείας. ἱπτεγρτεϊδοτατ. Ἐπε ΄φυοαυθ 
Ναβὰν ἴῃ «Αϊά. εἀ. Νυπ. ΧΧΧΙΙ, 42. Τεεγοῖ, ναβὲν, ἐγκὰ- 
θισμὸς, Ἐὧδὲ ν66 7μέέ, ᾿ " 

ΝΑ͂ΒΩΝ,, ομδέοιδα, ἐλαϊαπιέ,. ὉΔἘὉ ΡΊατ,. ἔοθαι. Ἐπθ ΣΝ. 
ΧΙ, 12. κατὰ πρόσωπον τῶν ναβὶν, απέε ἐδπαίαπιοδ. Τ)6 Ἦδο 
σοος 72οΛ. 7 γίοα, δνοίέλαμρέ ἴα. Ἐρέϑεοία δὰ Αοϑίογεεσι ἰϊα: 
Ἐρο ἱπ 6δηὶ ἀουθηϊὸ δαπιθητῖϑιω,, οἵ ἐχἰβιϊπιθη, Βαὸ νΟ06 Σθ- 
δριοῖ δὰ Ποῦτ. 532.12 860 1.}) (»χουῖ ἈΔΌΌΙΩΣ  Ργὸ Ὁ ἴπ  Ρ]υγαΙΣ 
ἐτεφαθηῖον Ὡϑυσραγο δ0]6πὲ), δίρηϊοδηβ λαδέῤῥαομία, πιάπ- 
δίοπδϑθ, Δ Β'ρυατὶ 515, λαδέέασωζιπε, πιαηδὲο, ἸΝαπαδτβ ρίαν 
Γ4}}8 ΡΈΩΘΤΑ πιδβου πο “τοροσίτον Τόγοπι. ΧΙ ΓΧ, 20. Ὁ] ὁχϑηιο 
φὶατία αυδδᾷαηι Βα θη: 8355). Ζαγρεπε ἀθοαθθ Τοπαέδαηὲδ 
814. παθτο ρυτά! ἐγαπδί δ ΠΥ, ΒΕ. 6. λαδέξαορμία 
ἐογίσε. ἘΓΟαΐ8 δη ἢ ἀοοίαϑ ργΐηιο. 4 δϑὲ τα ποῖ νἱάεῖ, 
ἀϊοιϊοπδαι 1Π|8πὶ ναβὶν ποι 6886 ρυδεοδ ἢ Ὑιἀοίυτ ᾿ἴΔην6, 
ᾳυοά 1, ΧΧ Βοῦτ. γοσθῖ ἘΠΝΏ, οαΐῃ5 5ἰρηϊβοδῖῖο ΟΡβουτοῦ, 
ἐβὲ, Ῥδσ δἱίδιι σόθθπὶ μοῦτ., 4υδε ΡΙδηΐογθηι δὲ τοαρὶβ8 ρογερῖ. 
οὕϑτη Βαθεὲ εἰρηϊβοαιί οῃ θπι, δχρτίπιοσο νο]υθυίηῖ, δίουϊ δηζηι 
γοὸχ ΜΏ Ἰαϊέπο ὀχροηπέτιν ομδέομέμπι, πιαηϑέμποιρία, αοπιεη- 
εμέα (νἱᾶ6 Μωποίον. οἱ Καεξαδὶ, ὰ Ἐχδον. ΧΙ, γ.}), ἴτα δδι- 
ἄεπι διρη βοδιομοπὶ δαῦϑὲ 512, Β. 6. λαδέέαομέωπι, πιαπσῖο, 
σοποίανθ δῖο. 1ἰΧΧ γοτίαος καταλυμα, κατᾶλυσες, ἀνάπαυσις, 
γιά “ρρεπα. Οὐνἱέ. ϑαον. δὰ. Ζεὶσῆ. Ῥ. χά0ρ. Ὠΐοοτα ὀἰἰδ πὶ 
ᾳφυΐϊς ροεδβεῦ, ἀδάϊε 2έοἑέμα, φαοὰ Δίξοολ. 1. ἐ. ἴῃ οοὔϊοο χοὸς 
ἀπαι ΒΘ Ρτ. ὕῬτὸ ὨΙΝΏ βοτρευπι ἔυοτίξ ἘΥΜῺ, υ ν. 5... οἵ διουῖ 
ΜΏ.1. 6. τοἀάϊτυτ ϑαῦ, ἰδ. οἐὲ τ ΤΧΧ ρῥτίπιο ἐσργθββετίηξ 
Ρεὲν ϑαυΐῖμ, αἴφυο ἱπᾶ46 ροϑῖδδ ναβὶν σοιτυρῖο δηδίυπι δἱῖ, 851.΄ 
πα} Πἴὸν ἐπ Ναυαθ ι 88πι. ΧΙ͂Χ, 25. 1π φυοήδήιν σοάϊρα σοτταρίθ 
ἐπδίυ εδὲ άβαϑ,, εἴ ἀρυᾶ “οΤογοήἑμπι Ιναβαν, 

ΝΩ͂8Β4Π ες. Νν"ἱ 5.142, παῤέῥμπι. ἙἘταῖ ἐπδὲγιπιθηῖι 8 

κπωδίοιεηι Ῥλοσηξοέιπι, ἔγγαθ νεῖ οἰέλαγαι δἐπιδθ. Ὁ33, ἰάδπι, 
1 ὅδ. Χ, δ, 1Έ6ρ. Χ, τ. τἘὉᾧὃῬατ. ΧΥ͂, 16. ΧΥΙ, 5. πο. Ῥβ.΄ 
ΕΙ,, 5. “ςω. ϑδγπιπι. Ῥε. ,͵ΧΧΧ, 5. 7πο. Τε8. Ψ, ι2. “φως 
Αποε. Υ, 25. 146 αἱ 2 ᾿Νίδοο. ΧΠΠ, 51. Τωορίτως ἔΐοπι ναῦλα, 
τε, τὸ Ρυῖαιὶ οπε., ἀχοπάο γαγίοσυμι. ᾿Ἰεογολινάβλα, εἶδος 
ὀργάνου μουσικοῦ, ἢ ψαλτήριον, ἡ κιθάρα. Ζοοερλιε «4. 2. ΥὙ11, 

ἤοΐ, 4“. " Α 



. ΠῚ Υ̓ΑΓΕΒ -- ΝΑ͂ΝΟΣ 

10, ἡ δὲ νάβλα ϑώδεκα φϑόγγους ἔχουσα τοῖς ϑονε δας προύεται. 
ἐὐὐκθβι: οολαγέὲ Ολαπ. 1, Ἡ. ο. 7. οἱ δμέσετε Τάδε. Τ. 1. 
8. 1570. 

,ἹΑ ΝΑΓΈ Β. Ἰρεα ντοχ Βοῦσ. 315, πιεγξΐδε. ἴστοιι, ΧΧΧΤΙ, 
άᾳ, ΧΧΧΙΙ͂Τ,, 15. 

ΝΑΖΑΡΑΓΟΣ, Ναξατγαειε, δέραγαέείε. 12, λάδι. 44}, 
Ττο, ΕΥ̓͂, 7. ναζαραῖοι. ἸΝαζαραίους. οἴῖαλαι οσοᾶϊοεβ φαΐδαιι 
μαρθηξ 1 ΝΜίδοο, 11], 49. δι νά. Φγμοέμε, ατὶ ργοβαισελοποτα 
Ἰναζιραίους. 

ΝΑΖ2Ρ. ἴρεα γοχ Βεδε. “13. πων Τλεοά. Τίον. 
ΧΧΙῚ, 12. 

ΝΑΖΗΡΑΓΙ͂ ΟΣ, (δετϊθοπᾶσπι εἶπ ἄιρίο Ναζωραῖος. 
Οστιῇ, διγπιοί, Οιάῥαπιει 402, 421.) ΔΛίαχαγασια, δεραγαέξιεα. 
“12, ἰάθαι, Ιαά. ΧΙ, 5. 7. ΧΥ͂Ι, τ. ΤΏγχοα. ΤΥ͂, 4. δια : 
Ναζηραῖος ν ὁ θεῷ κεχαρισμένος καὶ ἀφιερωμένορ. 

ΝΑΖ2ΖΙ1ῚΡ, ἰάδπι. ““,»}3. “4. Τυαὰ. ΧΙ], δ. 
ΜΝ4ΖΙΡΑ͂Ι͂ΟΣ, 1άϑαι: 2. 42.1π4. ΧΥ͂Ι, 18. ΤἝτεη. ΤΥ, 7. 

Ψίάο εἰ τ Μίαοο. ΠΙ, 50. Ἴης. ἴ,ον. ΧΧΥ͂, 5. ζαδὶ ψαζιραία, 86. 
γῆ.» 6ἐεῖ ἐεγτα ϑεραγαία, 568 τεφμίεία. } τι. ναζιραῖα. Ἠεεγοῖ. 
ΝΝαζίγεος (1666 Ναξεραῖος ) ὁ ϑεῷ κεχαρισμένος καὶ ἀφεερωμέ- 
γορ, βαπτιστὴς, ἱερεύς : ἈΌῚ νᾶες Ζπέέ. Ἐιἐγπιοί. 448. Νιαζιραῖος, 
ὁ καθαρὸς καὶ ἅγιοι. Ιάδηι: Λαζιραῖος, ἡγιασμένος, καϑαρὸς, 
μόναχος (Μ5. μόσχος)» ἄϑυξ (νοκ ῥτοοῦὶ ἀμρῖο οοττυρῖα), 
ἅγιος, ἐξ οὗ καὶ ναζιραῖον σχῆμα τὸ ἀγγελεκόν, 1.65. Ονίρεη. 

227. ΜΝαξειραῖος, (Ιερ6 Ναζιραῖος)» ἅγιο . ὃ καϑαρώτατος, τ᾽ 
᾿ κοιλίας μητρὸρ' ἀφωρισμένος ϑεῷ. ϑῖο δαῖωι θθης ἰορομ πὶ 
αειδοῖ ὑτὸ ϑεοῦ «Αἰδεγεξ ποῖ. ἰπι Οἱοσε. σε. Ν. 1. ν. ιῦ, Ζες- 
(εὶδὲ 8. Νναζιραῖος, μόναχος, ἡγιασμένος: ἀφωρισμένος τῷ 
θεῷ. εχ. ΟΡ δ Βγόπε. ἸΝαζιραῖος, ὃ θεῷ ἀφιερωμένος. Οομξ, 
ϑολοὶ. δὰ ΤὭγοη, ΕΥ̓͂, 7. εἰ Φϑνμείωπι δὰ Απιοβ. 1, 11. 

ΝΑ] 4Μ᾿, παε Ρτγοζεσίο, 4). 108. ΧΙΧ, ά, -- γιὰ 6 
ΑἸΌ1 68. ἐδού. 

Ναιὸν, ὕγο ναὶ ὧν; πᾶθ οἰς “εἴ. Ὧλι:, ἐπίπο, Οαπο. 
ΧΙ, ,χ4.. 

Νάϊ Ὡ, λαδίζο, ἑποοῖο. ψιάθ ᾿πέγα 8. ΠΕΣ 
ΝΑ͂ΜΑ, ἰαξεα, "Ἡιωοπέιηι, δοαδμγίρο, οπιπθ ἑα, φει αἵ 

αἰδομηα Μωΐέ, δ γάων “2 μο. Ὁ Ξ9, δθομδ. Οδοῖ.. ΙΠΠΙ, 2- 
ἀπὸ νάματος τῶν ῥοῶν μου, ἃ Βυεηεῖς τ3 810 δ τατι Δι οτΌχα πθοσ τ. 

. Ἠδεγοῆ. νάματα : ὕδατα, χεύματα, ῥεῦμα, πηγή. 
ΝΑ͂ΝΟΣ, παπμο., δοπιμποῖο. Ὁ, διεβμδίο, αἴδιρο. 

ἴποονέ, 1ον. ΧΧΙ͂, 20. Μοπεβαιιοοπέιιο δὰ Ἀ.1. δυδρίοδξητ, 7πὸ. 
ΔἸΐδτν Ὠαῦτ, ψοόδιι σοϑρίοοσθ, οππὶ οομνϑηΐγα ὩῸῚ ΡΟ686 ΘΏΣχι 
Βδο νἰἀεοδίωγ, Ἀθοῖθ: πδηὶ τοξεσθμ δ θδὲ ἤδεοὸ νοὸχ δὰ δηῖθοα- 

᾿ ἄσπε ΡῚ, πεῤπμέμδ,.ς ἃ ῥῇτ: Ειγπιοί. Ομάϊαη. ὅρέ, ά4. τὸν 
μικρὸν δὲ ἄνθρωπον εἰώϑασει ναᾶνον καλεῖν. Αἀάδθ δυάδι 
402, 57. 
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ΝΑΟΣ.. ἐοπιρίμμο, - ραδαέέωνι. ΞῪΝ » Ῥονέξοιιϑι 4 Ῥατ, 

ΧΥ͂, ὅ. ΧΧΙΧ, ». 17. -- ΠΡὴξ». Ραϊφέέμι. κ(ἐ. Ἰοτθαι. ΧΧΧ, 

κ8. “- ΠΥ αἀγέμπι. Ῥε. ΧΧΥΙ͂, 2. μήτ ἴῃ ὁοηϊ, 1 αγολὲ- 

ἐεοίαξιε5 ἴα, εἰϊσροοτεζε ἀϑεῖρθ. - "ὯΝ, αἰόπιμα, « ΆἌερ, Χ, .5. 
4δς. Οοπιρί. ϑᾶθρα Ὁ"3 ποινέηΐδυς ὥεογηηι δἀάίζαχι ἐοπηρένεπι 
ποῖδτ, -- Ὀ30Π. κι 885. 1, 9. ΠΠ| 5. 4858. ΧΧΙ͂Ι, 7. δἵ αἱ ὴδὲ. 
ε μ5 ἢ ολαδω. Ἐπᾶτ. ΤΥ, Ἰ4. ΨΊ, ἃς Ὥδαῃ. ΤΥ, 26. υδτη ΞΖέογο- 
για τοοῖα ἀ6 ραίαέϊο ἱατοτρτϑίδϊυς διε. Ηΐπο δπιδπἀδηδα 
οἱ Ἰοστιδ 7 8: ΤΥ͂, 1. ἘὩδὶ ὕτὸ πέων ἐν τῷ λαῷ μου, φαοὰ μαδοὲ᾽ 
Οοά. “42ε-. οἵ Ολίο., οὐπ; 7 ἠοοαίογοίο οἱ Ολργεοϑέοπιο ΤΟΡοπθῃ» 
ἀυσ ἐν κῳϊναῷ μον, ἐπ Ῥαίαξξο πιδο. -- γν, λαδέξασιμέιπε. 
γ88πι. ΠΠ, 24. αδὶ ἴᾶπλθα Ῥτὸ κραταίωμα ναῶν» "νεὶ, αὐ 7λεο-- 
ἀογσέως Ἰερὶς, τὸ κραταίωμα ὧν, Θτιδέμθ ἴὰ γα σπι, Κ εἰξ- 
ἔπει. ΟΟ. Ῥ. 553. ϑρτθραάυμι ϑαδρίοδτυν τοῦ κραταιοῦ μαὼν, 
Οταδίμα δὐξθαι τϑοϊῖαβ, πὶ ἔα]ϊοσ, τϑροῦΐε κραεκαίωμα μαων. 
- ὩΣ, ρορμέωμφ. 2 Ῥᾶτ. ΧΧΙ͂Υ, χ,χ5. Ηδῇ. 111,15. δὲ ἴαπιθα 
Ῥτο ναῷ οἱ ναὸν μὲ ἐἰθτὰ τϑοιΐας Ββαδϑὰς λαῷ εἰ λαό». 5 Μδοο." 
Ἷ, 10. δὲ ναὸς 681 Ραγδ ἐπίβεξον {σπυρίς λμααιοὲ » 4086 δαποέτπε 
δαποίογειτι ἀἰοίιαΣ, οὐ ἐπ Οὔδϑῖ μα τμς δοτίϑ Δρραγοῖ. ϑγγωδ 

Ἡ. 1. Βθῃ8 ἔγδηβιο τ: Ἴϑ σι; σοι, ἐπ ἐπεέπιαϑ ἐσπιρίξ 

Ρατίσα, ϑῖς ναὺς ηαοηυς ἂθ΄' δϑαποίο διοίνος 1κιο. 1, 9. 90]1. 
Ἐχοά, ΧΧΧ, 7. Οσπξ, ζον. Ν. Τ'΄ 5. ἅ ν. 5 1δκά;. ΤΙ, 8. Ομ δ] ά, 
δος, Μισιααπεθιιέμῆι, Ἐάν. ἸΥ͂, 12. 88ρ. 1Π]1| τ4.- ναὸς κυρίου 
ἔτΟρΊο6 ἀιοιίῃς 86 ες ὀφαέογιωπ ἐπ αἰέστα νέέα . 90]]. Αροο. 1Π|| 
12. Ἠζξεογοῖ;.. ναὰς., οἶκος.» ἔνϑα Θεὸς προσκυνεῖται. ' 

ΝΑΠΗ͂, ἐοοιδ πιοῃέοδιμα, οἶξνοδιρδ, δὲ ἐπ Ζωο ναἶ 68 διρμηξ,. 
δῖ, σαέδεδ, ἤοσιεα αγδονεδεις σοτιδέξιιδ. ἼΣ3λ. οοὐέξέαᾳ, ἴς8. ΧΙ᾽, τ. 
τίς ἔστησε τὰ ὄρη σταθμῷ, καὶ τὰρ νάπας ζυγῷ; 4υΐδ ἰδτανίξς 
ἹΩΟῺἴ68 ἴσχυϊῖηδ., οἷ οἷἶνοθβ 8:ἀϊετα 7 Αἠάο."2πε. Ἡδὃ. {Π1{. 6. δὲ 
ὅὄγημπ. Οὐμῖ, ΤΥ, Θ. - 5222 ποιβ. Ῥσορτ. Οἰδἠαλ. ὅγπιπι.- 
42 ὅδ8πι, 1, Ὡά, «-» δ, μαϊἰἕς. ὦ Χμ). ΧΧΙ, 20. Ὠ δι. ΙΠ, 20. 

- Δ οῖ 53, λάοαι. ἴοα, ΧΥΤΙΠ, γ6, Ἐ κοοῖι. ΝΊ, 5. ΧΧΧΥ͂Ὶ, Ξ 
- ὯΠ2, 7ιενέμσ, οἰΐαπι ἰοοιμ ἀεργδδϑια » Ρέὲν φιόηι αήμαα 
βμωμε, ναἰξὲσ. Ναα,, ΧΧΊΨ, 6. νάπαι σκράζουσαι., ϑαίξμφ οὔ ἅτ» 
δγδῆξεδ, Οοηξ. ϑραηλοπεὲὲ ὀδεενν. ἴῃ, Οαέῤέπε. Ρ. τιοά. Φλανο- 
τίπμδ, ξοτῖθ οχ Ἐιγπιοὶ, ΠΙ͂. :νάπαε, δρυμοὶ ». φάραγγες». κοιλασ 
δες. - 86), οἰένιδ.ι ἰετειι. ΧΙΨ, 6. ὄναγρον ἔρτησων ἐπὶ νάπας, 
οηδρτὶ εἴρτε δὰ ο0]168. Ζ6κ. ἀγάλι; 5. ἤγοχι, μᾶπας, βον- 

νοῦς, καὲ εὰ ὑποβασταγματα . ἥἧτορ πλάχια τῶν ἐρῶν. 1άοπι:. 
ψάαπας, σὺ φντουρ τύπους ὑδατωδεις, κοίλους, «κόπους» ὕλας. 
εεγοῖ. νάπαι, Οἱ φαραγγώδεις τόποι, καὶ ἐν. κοῖς ὕρεσε τῶν 
πετρὼν κοίλοις ἢ ἀρειψοὶ τόποι καὶ ἀναπεπεαμένοι" 1δο : ναπῆν 

ὕλη 7) ῆ κοίλη, 4φεαὲ ὀρεινὸς εύπος. Ἀυτϑυβ ἐάθι: νάπη». ὑλωδης 
σύμφυτος τόπος καὶ. κοῖλος. , καὶ ὑδατωδης καὶ ὀρεινὸρ τόπρρ 
Ῥλοέέμο: ψατεη» ὐὑρεινὸς ὑλωδηφ τοπορ. ἀὸ Ἁ 

2 
Ἄτος 
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ο ΛΜΑ͂ῬΖΔΌΣ, παγάμδ, παραέημπε, Ἴ.3. : Ἰᾷθπι" Ὅπης, 1, υ1.᾽ 
ΥΥ͂, 15. τι4. Ὁσπέ. ἀ6 1}1ο δραπζηελὲ Οδδέρν. ἐμ ΟαλζἝέσπ, Ῥ. 70. 
Ἡΐογὲ Ἡϊογοράγέ. Ῥ. Ἡ. ο. 1τδ. Ῥ. θάεθᾳυ. οἱ Οἷς Οεἰοὶς Ηΐονο- 
δοέα. Ῥ. 11. 6. 1. 

ΝΑΡΧΔΏ, ἐογροο, τογρδαέπο αἴῷδοίον, οὔέόξρϑαοο, δκ.- 
δοῖνον, ἄμαοτ. Ἰγι (Ῥτὸ 1.5») Ἁ ἤονείδ, Τλεοά, εἰ ΤΟΧΧ Τοῦ. 
ΧΧΧΙΠΙ, 19. πλῆδος ὀστῶν αὐτοῦ ἐνάρκησε. ϊοπεαμοθηΐμα 
ΟΣ ς αιρρέέἑέαο οδϑέκεην δὲμϑ δγπαγοιῖέ, ΚπμέραξΨιθ νότο 
Ναΐο νοοΐ ποξέομδαι ΒΡ ΕΣ] οι ἐείθυΐεδο νυἱάδτως, κεϑάθῃδ: 
δὲ οπιγιέα οδδα 'φὲμδ νιαγοοθσοῖο ξαοσίξ. Ἡΐο ουἷτα εθδοξις 668 
Ρενρεέμψὲ ἀοίονέο, απο οαδιραῖυκ Ποπιο δρεσ ]εοῖο,. ἀα 4ὺϑ 

, Ἀν. }. δούτο οδὲ, ϑαμθνμδ ἰχ δολοὶ, δὰ Ὦ. 1. οοῃξετε δγδν, ἸῺΝ, 
᾿διονὲ οὲ οοπέρασέο ρ,δδιε, ἑαγαΐμο με. Οοπξεν αυοαμ6 δά ἢ. ]. 
Ἀοϊοξὶξ ποῖδδ. -- γρὰ, ἔμπον. Οθι. ΧΧΧΊΙ, 45. -- παῖ, ἡμαα- 
ἔϊι8. 66". ΧΧΧΗ͂, 52, Αἢάο Δι. ΧΙ, 6. 860. οοά, ΟΥία, ὅ βρα- 
χἰων αὐτοῦ ναρκήσει. ΑΗεεγοΐδμε: ψαρκώσης, ἐκλύτου, ἐχ- 
λυομένου. 

ΝΑΣΗ)Β,. νοὶ ἑυκία δ]1ο6 νασὶφ. νο}] νασέφ. Ἠφθδτ. ΕΝ 
, Ῥνασίεοέμε ἀπποπᾶς γορίαθ. ἃ Ἀδ6. ΤΥ, χ0. 

ΝΑΥΎΛΜΑ οἱ ΝΑΎ ΔΗ, αἰλαε, πϑβοῖο δὴ σϑοξΐαβ., νάβλη, 
παδίέιεπν" Ὧ33.. ἰᾶδηι. 2 ὅδ. ΨΙ, 5. αἱϊ. ιϑαμι. Χ, 56. 1 Ἀδρ. 
Χ, 12. ἰ Ῥας. ΧΥ͂, 16. 2ο, 28. 7πο, Ῥ5. Ι,, 5. ιά6 ἦπε. δὰ 
Φίρόγολιἑιαε 8. ἡ. νάβλα. 

ΨΜΥΓΑΟΝ, παιῖκη,, ηόγοεα, φωαν }7ο νϑοίηγα παμέσα 
κοἰνέξων, ἌΞΦ, πιϑγοσθ, Ἴου. 1, ὅ. Οἰοοο. 928. ἐπ Ῥνορᾶ. ναῦ-- 
λον, μίσθωμα ξύλου πλοίου. ΑἸῖα5 Οταθσία ἰπ βόποεθ πϑϑβουλὲ- 
τὸ ἀϊοίϊτυς ὁ ναῦλος. γέδο ϑοήιοὶ. «“ νἐέορἦ. ἃ απ. ν. 472. οἱ 
᾿ϑιέάατγη ν. ναῦλος. - 

ἘΝ“ΎΥΜΟΝ νοεῖ ΝΑΥΜΟΣ, παδίξιπι, 1. 4. ψάαβλη, εἕ 
γαύλη. Ἰυερίξυν Ῥσοὸ 039 ὁ Ῥδγ. ΧΥ͂Ι, 5. 860, οά. ᾿ὥσηρίμ, ἐν 
ψαύλοις , οὲ ἀρυὰ Ἀφιΐίαπι Ῥ,.,ΟΙ, 5. 

οι ΝΩΈΣ, πανὲξ, τ. ἀπμδ, Ῥοίΐοα. ὩΜ. ἸΒΆΘΔΡ. ΙΧ, 26. 
Χ, τι. 22. - ΤῊΝ. 2ὕὃἙῬΑτ. ΤΧ, ι. 10}. ΤΧῚ 46. Ῥεον. ΧΧΧΤ, 
τὸ - λον Ῥῖυσ. ἘωπΟΓ 65 αὶ 560 γπανγέδοὶ πασηιογγλοέάαίεο. 
1 ὅδ: Υ, ἫΝ ἐξέζεσεν αὐτοῖς εἰς τὰς ναῦς.» οβοινεϑοοζο ἔθοΐ 1}118 
ἴῃ μοϑίογἑαγέδμε, δὲ Δ. τὸς ἔδραρ Βαρεῖ. Οἰοεσαα ἐπ 2. αὶ 

- ἔοριση α δ αδγέοϊο εὐξέαθ: καὶ ἐξέτασεν αὐτοὺς (ἐϊα ἴῃ οοάϊοοδ 
ψαοάδηι Π Ἀοξ: Ἰ. 6. νεϊ, ηὐοά τοοίλῃϑ 8686 μιαρός, ἐξήτασεν 
αὐτοὺς βοτίρῖμιι ξαΐ5δ6, νον βίμ1}6.) δὶς τὰς ναῦς, εἰς τὰς 
ἔδρας. ϑιίπνιεον ἴῃ Οὐοδδὲβ ἐπ ἐξδ. 1. ερωπι ζ,επς. Ογνιεϊὲ 
(5. Βαγοεὸ. αἄἀαϊιὶο: καὶ ἐσέ τον αὐτοὺς »ἐρ τὰς νψαὺς, του-- 
ἐέστιν εἰς ἕδραν. 

ΝΑΥΤΙΚΟΙ͂Σ, παρναΐέδ. ἀεξίδαν , πανία, ἔἤλδιε, πανέδ. 
Δ Ἀερ. [Χ; 27. - τη Ὁ Ῥὶασ. πιανίπὶ, Τοῦ. 1, ὁ. 

ΝΑΦΘΗ, παρλίλα, δέξμπιδη, οἱεὶ δα οὶ δρφοῖδα, ομα]ά, 
“825 οἵ Μ095).) 8 ἣ2,), δέέώαγο. Ἡιοίταν δείδπι νάφϑα. ἴδῃ, ΠῚ, 
46. ε6ο. οοὰ, Οὐέδ. Οαπέ. ἐγ. μ᾽. Υ. 17. παέονξεες νάφϑαν καὶ 
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πίσσην, Ὀδὲ νάφϑα σεΐρλων ποίδε. εχ, Οὐδὲ ΗΘ. Βτένα. 
'ψάφϑαν τὸ Θεῖον, ἢ πίσσα ὑδοεωδης. ) τὸν πύρινα (Ἰθρ6 πυρῆς 
γα) τῆς ἐλαίας. Οολξ. δωξάαπι ἐπ ν. ᾿Αδιαβήνη. εἴ ἀπο ἴῃ 
τοῖα δά πὰ Αἄγίσέογδ Ἰαυάδῖ, ἤδη». Ἐαἦεδδμπι αἀἃ Ἰατοοίζέῃ. 
δ. ΧΧΤΠ. Ρ. ὅ60 εθᾳ0. βηίσοοπέμπι 46 γόρηο Ρεγδ. 1ὰν. 117. 
6. 349. Ρ-. 78 δε4ᾳι. πὩϑὸ ποῦ Ζαάν. Πείαπάωπι 184. Δέσο. 
Ῥ, Π|. Ρ. σοϑ. 2 έοδοορ. 1, 02. ΦῬδέην ΤΕ, τοϑ.. Αἀ4. 2η2ε, δὰ 
Ἡεογοὖ,. 5. ν. νάφϑα, υὐὶ ϑεάφεθν, Θεῖον Θπαρουλῖωτ. ᾿ 

.ς ΝΑΧΙΖ. Ἐρ8α νοὸχ Βεδσ. ὧὃπ5, δογγοπᾶ,. «ἵΪ. Τοζϑῖα, 
ΧΧΧΙῚ, 4ο. ἐν πύου ' 

ἘΝΣΩ ΖΏ, ἑωνόηθαδο, αὐοΐεδοο. 4 Νίδλοο. Ὑ, 51. Ἐωνποῖ, 
ἍΤΕΡΟΣ 402, 52. γεαζω,, τὰ ἀκμαζω. Αἀ4άἀ6 ἤέγπιοί. 27: 

-Ῥ. δ29, 86.. ! 
᾿ Ν5ΑΝΙ «Α1Σ. αἰὐοϊροοέπδ, ἑμροπΐδ. ΠΣ, ἰάθη. αι, 
ΠΠ, 10. 4ϑαμι. ΥἹ, ,. Χ, 9. οἵ δ1101, « οὐδῷ Μέέμα, ρμδνρ, ΄ 

᾿ ααοίφδοοηδ. Τλᾶνι. 1, το, 880. οοἂ,. Οὐδ. ὅγπιπι, 105. ΙΧ, 6. - 
ἼΡ5). Ῥίον. ΨΙΙ, 7. Ζαοδ. ΤΊ, 4. - ΣΡ, αὐοίοθοοηιδ. ΑΑἢ 
τϑά, ΧΥΤΙ, 66. ΧΧ, 241: 1 Νίδοο. ΧΗ, 27. νεανίαι, Ἐξ 41188 
ψεανίσκοι, »πέξέέδε ἀδιοῖαῖ, ΝΣ 

ἈΝΕΑΝΙΚΟΙΣ, ἐμνοηξέξο. ὅ Νῖίαοο. ΤΥ, 8. νεανὺκη) ἡλομία, 
δωενεηξίδα αοέαδ, 3205 ἑμνοπέωξέἑθ. “Αρυά. ζεοηδηι νεανεκὸς 6δὲ 
ἤονεῖδ, δέγϑιμμθμδ.) ὧο6ν. Ὑιᾶ. ἢαεα δὰ Ζιεοσὲς ῥαοοηὲ Ἀἐδέο- 
χίαπι Ῥ. 240.. ΑΔ Ζέγνμοὶ. κα. 4οδ, 17. ᾿ 

ἸΝΡΑΝΙΚΟΎΤΗΣ, ἱμνοηέμδ. ὉΝῸ ὉΦ, ποπιδηὴ ῬΓΟρΡΤ, 
Ἡαϊπιμίῆ,, ἀπὶ δωροῦ πιογέαπι, Ἐδ, ϑοιχία 6. ἸΧ, Χ, Αυεσῖος᾿ 
Βυΐϊι8 νετδίοηΐα Ἰδρὶξ οοἰϊαποιΐπι, δὲ ἀϑάυσχιε ἂν ὡρὺν, 
»μαῖϊα: Ἐοτῖαβ886 ἴδπηδι ξαρομθηάωμι οοὲ δὲ γνεανισκότης, δὺξ 
γεανιότης. ᾿ : δ ωδι τῇ 

ΝΕΑΜΝΟ ΤΗΣ, ἐμωοηέμα. ᾿ὈνῚλ5, πιαξίνέέασ.. - ϑεχέ. Ῥδ: 
ΟΙΧ, 5. - "ἜΣ, ἑωνεγέμέθε. ϑδγπισν. Τβεοα.. 866. Θαέσμαπε ἢ 
Ῥ;», σσ. Τ. 11. Ρ. δγδ. Ῥεδ]μα. ΟΧΧΥ͂Ι, ά, - ὨΝῸ - ν.. “ἴφ- 

εἰ Εά. Κα Ῥε. ἸΧ, τ. οἱ Ῥε. ΧΙΙΨ, .. Τιερεταπε Ἰοὺ δ, ᾳαποᾶ 
Ῥυϊασπηξ, πὸ Ἐν» (νρο δοειδέξαν Ἐ3Ω ἢ»), εἰρπΐβοιτο αά- 
οἰοδοοηέέαπε, ὅαϊ οἴΐδια ἀεδυχοταως δὉ Πρ Ὁ», ρωοσίέα. ιάθάυν ' 
ψεανικόζης. δ ὃ 

ΝΕΑ͂ΝΙΣ, ρῬμεϊα, νἔγρο. "ΠΛ ΏΜ, δὲ σοπορίοέφέεε, 
14, Υ͂, .8. 9860. οοὐ, δαοὶὶ. οἰ Πρ. σκέπη κεανέδων, [ϑρ6ὲ: ' 
δχέπην ἐὰν ἴδω. 11 Τλδοαογϑέμα, - Ἰδιολ, νέσρο. τ Ἄ6ρ. 1,2." 
- ΠΡ γμδτεῖο, οὔπι δῆχο, φεπόγαπδ απ. Ὦδα. ΧΙ, 6.. Ηϊο 
Ἰερεταπε 55. - πὴ». Ὦδυς, ΧΧΗ͂, 10. 20. Τυᾶ,. ΧΙΧ, 4, οἱ 
4}}01, -- ὩρὮν. ἙἘχόά, 1, 8. Ῥ. ΤΥ, ὅν. ἐν μέσῳ νεοινέδων 
τυμπανισεριῶν, ἷἴπ ταρᾶϊο ΡῈ6]]ατηηι ἐγιιρδηϊθετίατιπι. Ζι6π. 
Ομ ἐὲ .Κ.Α͂5Ν, Πγόπι. νεανίδες τυμπανίστριαι, κόραι ὑποψαλλουσαις 
“4. ὅγπεπι. ΤΑεοα, 166. ὙΠ, τά. ὅγπιπι.. Ῥτου. ΧΧΧ, 19. 
Ζοπαγως Ζ,.65. 1300. Νιεάνις, ἡ παρϑένος.. καὶ τὸ τῆς νεανιθκη" 
τὸς ὄνομα. ἐτεὶ τῆς παρθενίας εἴωδεν καὶ γραφὴ τυϑέναι. 
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β ΟΝΕΑΝΙ͂ΣΚΟΣ -- ΝΕΕΣΣΑΡΑ͂Ν 

ΝΕΑΝ) 'ΣΚΟΣ: 9 ἔωνοπὲδ, πιξέθδ.᾿ . ξαναον Ῥίαν. λονιέρσα. 
1ο5. 11, 1..25. ΥΊ, 22. Ὁ, τὲ ρτδδοῦαι ἀνὴρ;, ἱπζοτάτιπι ἀς 
ον οἷ ἀέγδπμο, τὸϑρϑοῖῃ περ δἰ ο]ορίδο δ ῖϊο, ἀϊοίτατ, 
,, δὔθοσπο δε 18:8 ἀο ποῖαϊ. -- Ἴπ2. Πθυς, ΧΧΧΤΙ, 25. 1αά. 
ΧΙΨ,, νο. 2 Βαγ. ΧΙ, ι. δὲ δὲ βαϑρίαβι -ὀ ἶ". δα. ΙΥ͂, 2.. 
ΓΝ Χ, 1. ΟὐοΒοὶ. ̓  15. - 95, Οδϑη, ΧΙΝ, 24. ΧΙΧ, 4. 
ΧΧΥ͂, 7. 166. ΧΗ, 18. τοξεύματα νεανέσκων δυντρέψονται, 
Διο ἰανϑηντι, ἢ. 6. πρξέξδιεπι,, ΘΟῺ ἔτ ρ ΘηξυΣ, 18 61185 ἴδπε 
δρυὰ Οναδοοα, αὐδὰ δρᾶ Ζιαξΐπος, ταῦ ῖθ8 νεανίσκοι δἴ ἐμ-- 
ψοτιθ6 ἀϊοτιηῖοτ. ΥΙὰο Δ οξζβωπι δὰ Νίατο. ΧΙ͂Ψ, δ1. Ρ. δ28. 
᾿Οδδίοταπι ρτὸ νεανίσκων ξοτέδθ86 Ἰορδπάτπι νδανίσκους. Ξ 

ς ἤν», σοδοὲν 756. 860. Τλεοοσογοέωπε οἰ Οοα, Νογέπιδ. ΤΏζγεα,. 
ΤΥ͂, γ4. οἱ νεανίσκοι αὐτῆς. Γιορλὶ ἘΠ555»92. - Ων, ὅδ ΧΥ͂Ι, 

56. 7μάμᾶ, ΤΧ, 9. νεανίσκοις, πεῤῥέξέῤιοα. 
ΝΕΑΡΑ͂, ποναα ἤωροο. νδμ, ϑρίσαέμπι, δρέοαϑ λαδοπα, 

δρεοϊδιϊηι: ϑρίοα πιαέγα Ργίπια 80 “ρίπα βἰρ οτος. “]ποεγέ- 
Ἐχοα, ΧΙΠ, 4. 

ΝΕ ΒΕΖ. Ἐπὶ ἴρ88 νοχ Ἀϑδτγ. Ἧ55., μεέ67,) ἰαροπά, δτᾶθ- 
οἱβ Ἐϊτοτὶθ ἜΧρσθβ88, οἱ 4Φθοαυ 6 τοβροράδε 1 ϑδυν. ἵ, 24. ὅδ. 
ΧΥΙ, 1. “414:. Ἰετεαι. ΧΙ, 12. ἩἩϊδγοπγπιμδ: Ἐεγδμπι σφγα - 
διπὶ ἿΝ 686]. “φωϊίαὸ ργέπια φαξέξο Ἰαρα που δία, δοσεπαία ἐρδιεῦτα 
ΝΕΡΕεΙ, ϑγημπαοΐμϑ ογϑίθτδμιν ΕΧΧ υἴγοαι, 7Τλοοάοέξο νὰϑ 
ἐπίογργδαξὲ διέ... - ἨΏΝ ,) δοθοῦν. Ἠσδ. 1Π1, ἃ. ὡδὶ ἴαππεα 
Ῥνμδίωο ΜΗ δοοὶ!. Οοπὲ. Ἶ. οαΡ. 91. νέβελ οἴνου ρτο ρὶοθβδιοδῖθ 
Βαθοῖ, αυοά ̓χγορβοσγῖξ ἢ Ἰοσυμ λεϑὲκ κρυϑών. 7.45. Ογνεὲ ΜΙῖΘ, 

, γεν, δὲ Ζοπαγας Ζδα. 1802. νέβελ, κεράμιον. ϑιωέάαε: νέβελ, 
ὄνομα κύριον, καὶ εἶδος μέτρου ἐβραϊκοῦ. 

ΝΕΒΡΟΙΣ, ἀλἰππωΐξωδ, Ριμέξιια οσγνὲς "1λ. δοδαμα.. ϑγηπεπ. 
1 88η:. Χ, ὅ. ψεβροί. - 4) γωρέσαργαε. τἀεοάὰ, Ἰοὺ. ΧΧΧΙ͂Χ, 
2. ϑεβρων. Ἐδὲ νιά, Μοναμο. - ἀν, λέηπιέμθ σόγραθ αἱ 
“αργθαθ. Οδδϊ. ΤΠ, 9. 17. ΤΥ, 5. ᾿Ἡδεγοῖ. νεβροὶ, ἐλάφων 
γεννήματα. 
Ξ ΝΕΖΔΔΑ͂. Ιρθ8 τοχ Βορτ. δὴ5}) δοραγαἰέο. Ἱποαγέ. 1ιονῖς. 
Χ, 21. ΄. 

ος ΝΕΕ ΛΑ͂ΣΣΑ͂. Ἐπὶ ρεἰϑδίπια νοχ Βερτ. ΠοὉ95, ρατῖ. ΝΊΡΕς 
ξοου. Ὁ ΟΣ σπωἐέαδιωιάα. Τὸν. ΧΧΧΙΧ, κι. δὲ νϊάο δολοΐ, 
οἃ. Ηοπι. διᾶθ αυοαυα υϑέμπε οἵ Θοάμτοιιπι πὰ ΤΟΌ. 1. }. δὰ 
εἃ εὐάθηι ζμάον. Οαρροϊὶ Οοπεπεθηέ. δὲ ποέὲ. ογέἐέ. ϑοουαπάθτας 
Οἰἶγηιρ. οἱ δελοὶ, 68ὲ νοἐμον ἐδ ροηπαϑ λαῦδεπα ναγίαϑ δὲ ρεογαξ,, 
αὐφιὰ αὐδο' παν ἐδ Ῥασοπδ. 

ΝΕΕΣΒΕΙΕΊΚΩΗ 4. Μιὰο ἴκ᾿ Εσβειέ, 
ΝΔΈΕΣΣΑΡΑ͂Ν, νεὶ, αἰ “121.) νεσσαρὼν, νεΕ} νεσσάρ. Ἐρβα 

οχ Βοῦτ. ἼΧ2)3 ἀσργοθαπέοτν δὶρηἶβιοδπ8. 1 ὅ8πε. ΧΧΙῚ, 7. υϑὲ 
συνεχόμενος ψγεεσσαραν. ϑίοαῦ διῖθαι συνεχόμενος μθῦτ. ἽΚΩ3 
Ἰητεγρτείδτος, 1 ῥγοραθῖ]6, ἀαοὰ νοκ ρῥγῖονυ ροδβίοσίθτιβ ἰξ 

᾿ βΒ᾽οδδθιιᾶ, δῦ 65 πιατρὶπο 8} διωρϑεῖεο Ἰξδεασίο, ἴπ τοχῖασι τας 
οορῖᾶΔ. ἴῃ Οἱὐοφει. 2159. ἴῃ 1ὶρ, ὅ, Βεξ. συνεχόμενος νεσαδῶ 
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ΝΕΖΕΡ -- ΝΕΧΡΟΣ Ὁ ὃ), χα 

(οοτταρὲδ ΡΤῸ νεσσαὺ, ῥτὸ 4πο ἱπ εοα, Ῥαδτίδ. βατῖϊος νἱεῖο. ἦς 
86 βοτιδέτατ ψεσδαὶ) Ἔχρομίξας συνεχόμενος πυρετῷ, διά δὲ 
᾿,1. ΣΖανιέη. νοῦ. Σ᾿! | 

ΝΕΖΕῬ. Ἰρβὰ νοχ Βέρτ “12, ἱακῖα αἱ. 42, 86π. ΧΊ, 12. 
μῸ 40|Ὸὸ ἴῃ Ζγαποοῦ, πι816 Ἰορίτυν τὸ ἐζέρ. Τὰ Οἴοδ8. ἐπ έδν. 1}. 
ἢερ. ρατὶϊδε σιδηυᾶάσβα ἐέζερ δογι δίων, τοδάξεον δαΐδη ἅγιον. 
Ἐμεεδὲμδ ἴσην. 1ν. 110. Ὑ11, ν. 217. τὸ ναζὲρ ἰαχῖα ΤΙΧΧ 6820 
ἅγιον βοτῖδίι. ΝΕ ἐλος τἃ 

ΝΕΚΡΙΩΠΑΖῸΟΝ, 8οι]. σώμα, πιογέλοίπειπε, σασανοῦ, 
πῦϑο. ἐάσῃ. “Ἰφμὲ, θαι, ΧΙΥ͂, ὃ. σεκριμαέων, 80. σωμάτωνε 
Οομῖ, ν. ϑνησεμαῖος. ΝᾺ Ἵ 

ΝΕΙ͂ΚΟΣ, οοπέοπέξο, γίσα, ἑμγρέωπ. Ὁ) ἐγίέω;0. ἘΪο 5. 
Χ, 11. νεῖκος, ἘΡῚ “4»αὖϑ Ἰερὶξ νῖκος, ν͵οέογέατε. Τιεροταηξ 
γιὸ, πᾶσι 011 68ὲ σοπέεγιαϊεγο, ἐξέλραγο. ϑδοαιδάναν Βωκέογδιεπι 
δυΐσιι ἴθ “πέξογίξ. ν. θ48. υἱοῦ, ἐγέέμγαγο, οαίσαγα, δογυδιμέ.- 
οαγα., ἸαϑῖδρΒουῖο6 δΔοσθρογυηῖ, δὲ να 1118 πιδεᾶρῃοταθ νοΐ 
Ρδῖ νεῖκος ν6} ρϑὲ νῖχος Θχρτὶτηθσθ νο]πθσιπῖ. - σιν. Θορδοι. 
ΠΙ, 5. δὲ ῥιῖὸ εἰς νεῖκος Οαρρείζεδ Ἰαροτα τον] ἐγνωκὼς, 
οὐ σοτθὰ καὶ οὐκ ἐγνωκὼς ἀδικίαν δβῖπι ρ᾽οβδόπια 6δχ 8}14 ξῃῖδσς 
Ῥτϑέδεϊῖου Ὑϑεβογαιη ΟἿ ΡΠ} δε). - η1τῷ. Ῥτον, ΧΧΤΙ, 10. 
ΧΧΙ͂Χ, 22. - 2 ρίαν, Ῥτον. Χ, 15. - πΥ3, αδέαγηζέαν, 
ἴετθηι. 1Π|,δ. - ἀν, αδέογηίέαδ. (]. Απὶοβ. Ἷ, 1ι1. εἰς νεῖκος. 
δοα ἀπ 15 Ἰοοἶδ, ὉΝ1 ρτὸ νοοΐριυϑ οὐοοοσιίῖ, απ αϑέογηεά- 
ἐὲπιὶ δἰσιιϊβοαπξ, τϑοϊϊα ἰδρίτυν νῖκος. Εἴεσγολέεδ: νεῖκος, δια- 
φορὰ ̓  μάχη , φιλονεικέα, ομξεν 786. Ἐοσδέμπε (6 1..ΧΧ Ἵπέ|. 
δσ. . 

᾿Ξ ΝΕΧΚΡΟῚΣ,. πιορέμιϑ, οαάαναν, ἴϊ. προγέαϊ 5. “εν, να" 
ἐάμε. Ἐποὸ. ΧΧΧΤΙ, 18. δεὰ δοἷπο ἀμρῖο νὸοχ ψεχρὰς 101 ἧι 
ποθάο οὐραῖ, διῃβαιο 00 στερεας, δῖ, ηθοἀ τηαρὶ5 δάξτο 
Ρἰαοεῖ, νεαρᾶς Ἰοβεπάθαι οτῖξ. 81 Ἰδοῖῖο δδῃᾶ 6δῖ, γεκρῶς Μ6ῖ- 
Ἰοπάππι οτιὲ δαπιξηιογέμαϑ. - 5. ρᾶτῖ, Ῥδῖ, οσοίς8. Ἐ 26 οἶ,. 
ΧΧΧΥΙΙ, 9. - ὑὗπ, σοηξοισεδ. 1 ὅδ. ΧΧΙ, 8. Ἐπσροῖ. ΙΧ, πε 
ΧΙ, 6. - Ὁ. Θοη. ΧΧΠΙΠΙ, 5. 4. Νππι, ΧΓΧ, 2,6. δὲ δι ἐδὶ 886- 
Ρίαθ. - ὩΣ, λοπιέγθα. Ἵποοάοῖ. 168.ὄ ΧΧΧΙ͂, 1ά. νεχροί. 
Ὠεάυχις ἃ Ὠδθ, πιογὲ, δοᾷιθ δὸ “φωξία,, ααυΐ τεϑνεώτες 
Βαθδῖ, Ἐσγῖβββο ἴδηιδεα ψέχροὶ ἢ, 1. τοἀαΐ ροῖοβι πιορέαΐεε, 
Αἀά46 δγπιπι. Ῥ5. ΧΥΪ, χ5. Ὁ} ρμόζσ. νεκροὺς. δαπξ [8165 τιοτευΐ 
ἐπιθ!]ορθιαϊ, 404]65 ἐπ Ῥασθατα ΡὮΠΟβορ μία οἰΐπι ἀΐοτι, οὲ ἀθ 
ηαΐθαδ τα Οέεπιθηϑ «Εἶδα. δίροπι. ΤΥ. Ῥ.. δγά. διὸ καὶ ἐν τῇ βαρ- 
βάρῳ φελοσοφίᾳ νεκροὺς καλοῦσε τοὺς ἐκπεσόντας τῶν δογμάτων, 
καὶ καϑυποτάξαντας τὸν νοῦν τοῖς πάθεσι τοῖς ψυχικοῖς. Οὐπέες 
οζξισχπα δὰ Μαῖιὰ. ΥἹΠῈ, 22. ῥ. 160. οὲ δὰ Ἐξ, 1], 1. Ῥ. ὅ0. 
-πῦ55, σαάανεν, Ἰ)ειῖ ΧΧΥΤΗ͂, 26. ἔσονται οἱ νεκροὶ ὑμῶν 
(εἰς) κατάβρωμα τοῖς πετεινοῖς τοῦ οὐρανοῦ, οδάανθεα νοδῖτα 
ἐτυης δὰ οἶρμ νοϊυοείτπιι 606}. ὙΙ46 οἱ Τοεε. ΥΗ, δι. ΙΧ, 
41. ΧΙΧ, 7. Τὰ 2 έοηγδο Ἠαῖΐο. 1. 11. ν, ιϑὅ. οὗτε εἰς τὴν 
οἰκίαν εἴασεν εἰσενεχθῆναι τὸν νεκρὸν τῆς θυγατρός. ιάο Ζϑκ. 
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,δδὃ᾽ 'ΝΕΚΡΟΣ ΤΓΙΝΟΜΑΙ ---. ΝΕΟΚΤΙΣΤΟΣ. 

4Ἔι 

ΠΝ Τ' 5. ᾧ. ν. δὲ ῬΡογίζοῃ. 86 Οκοπον. δα «Δοϊἑαπὸ Κ΄. “ΗΠ. ΤΥ. 
σ. ὃ. - ἼΣ3, δμγομέμα, 66. ΧΊΥ, τ᾿. Τυθρόταπε 35, δὰϊ οὔτι 
δγπυπαοῖο, 4υὶ ἔκερωμα ροϑαΐϊξ, 852. Εὐτίαβθθ τϑιθ Ἰαρθα- 
Πυπὶ δδῖ ἔρνος) 4υοἀ βδδορίυβ δρυὰ δἼοπιόγμπι τοροτὶτασ. 18{6-- 
δγοῖ. ἔρνος... κλάδορο στέλεχος, δένδρον εὐϑαλὲς. βλάστημα, φυ-- 
τὸν. - ὅΔ8. 2 Ὁ" αν. ΧΧ, 25. 168. ΧΧΧΙΥ, 5, Ιϑγε. ΧΧΧΙΠΙ,. 

᾿ᾧ. ϑ8αρ. ΧΙΠ, το, 1δ. 1401 ἀϊουπεον νεκρὰ, Ὦ. 6. ἄψυχα, 4886 

ν 

δορτἸ η ἀλ δὲ ἀρϑηαὶ ἔδου! ἴθι πθὸ Βαθϑηξ, ἢθο πραθδαι Β8- 
Βαυδτιπῖ, 6011. 10, ν. 17. ΧΥ͂, 1γ. ΧΧΧΙ͂Ρ, 45. βαπτιζόμενος 
ἀπὸ νεκροῦ, 86. ἐρχύμενος. Οοπξ, Νίατο. ΜΠ, 4. οὲ ἡ πεορλν. 
Ολαν. ο. 10. περιβῥαναμενος ἀπὸ ἱεροῦ, ἰοέμ4., ροδέθᾳηιαπι: α 
ἐεπιρίο νδηογαέ. ᾿ 

ΝΕΚΡΟΣ ΓΙΓΝΟΜΔΜ], πιονέμωθ ο, πδοοῦρ. πῆς, 
αγμΐε, ἐχαγμΐξ, 168. Ὗ, ιθ6. Ὕοῖθα μοῦν. τοἀάθαἀα βυηῖ: οἱέξ 
Ῥογέδιρη.. νον ἄν, τ τ 

ΝΕΚΥΟΜΑΝΤΙΣ, πιογέωοσ σοποιμῖθηθ., ἐπέσγγοραπβο 
Οἷονδ. ἐπ Οοέαί. νεκυμᾶάντεις (Ἰερ6:. νεκυομαντεις )}ν. οἱ τοὺς 
ψεκροὺς ἐπαέροντες. ἴ,6ρ6: ἐπερωτώντες. Τοουπι, δὲ 860 γὸχ 
᾿οοσυντῖ ΔΡΟΠΕΧΧ, ἔγυδίτα 80 4 δα βιν:586 ἕδιείως δ έθέξιρδ. Τὰ 
οἶος. Οὐ ἐξ ,4,,Ι18. Βγόπι. νεκρόμαντες ([Μϑ. νεκρομαντης ) ἜΧρο- 
χἰτν ἐπερωτῶν τοὺς νέκρους. Ὗος νεκρόμαντες τεραχϊῖοςΣ 480- 
46 δρυὰ Ζ,γοορῆν. ΑΔἰ6.. ν. 682. ᾿ 

᾿ς ΝΕ ΜΩ, ραόσο, ἴϊ. ἀϊδέγέδιμο, ὅ(ο. ἤδη, ϑαφ. ϑγπιπι. 
Οδηὶ, Ψ, .. ἐνεμήθην. - Ἀγ, αἰϊνῥάο, ραγέζογ. ὅγπιπι, Το, 
ΧΧΧΊΙΧ, 17. οὐκ ἔνειμεν αὐτῇ σύνεσιν, ποι. ἀϊδέγἐδιρίε, τοὶ 
εἰδαδέ 111} 1πι6}] ρθηιῖάπι, - ρ οὶ. ραγε, ρογέξο. Ὅλα. 
ἸΥ, 12. 860. οοἂ. Οιὲδ. ἸΟᾺ πι8]6 αυοδὰ δϑηβιπι. - Κ᾽», 
φορποϑοο. Ἐχθοῖ. ΧΙΧ, γ. ἐνέμετο τῷ ϑρασει αὐτοῦ. Τιϑρεταηξ 
ἊΣ ΒγῸ ἥ»ὴ", ἃ Π5) Ἢ, αὐυοά ρμαδσόγα δἰραιβοδῖ.. τ ἼΌΨ., δέο, 
θη. ΧΕΙ, 5. 1υϊθοτθ' νογζογαης. - "5, σμδο. ϑὸρΆ. 17, χά. 
"ὯΙ ποὺ 3»γ} Ἰοβογιιπὶ, οἱ Οαρρείζο γίδια ἔαϊτ, οεα α]λα ᾿ἱπιὰ- 
δίηδ υδὶ δυπξ, δ6η8 [ΔΠΊ6 ἢ ΠΟῸΠ πιυϊοῖο, - ὥ.ὡ ὅν, μάδ20, 

Ὅεη. ΧΧΧΥῚ, χ4. ΧΙ,], ὃ. Ἰογϑ. ἢ, 10. “14. Ῥ5. ΧΧΧΥῚ, 
5. Αἀάε 72π0. Οδπι. 11, 16, ἰδογολ. ἔνειμεν, ἔδωκεν. Ἰάοχη: 
'ψέμεε, μερέζεις. βόσκει, διαερεῖ, αναγινώσκδιγ χειερονομεῖ, ν0- 
“μέζει, ἔχειν διαδίδωσε. ὅδρ. ΧΙΧ, Ὺ ὈΡὲ Ρτὸ ἐνεμήϑησαν Ἰοροχθ 
ΤΑΔΊ οτα ἐχρεμέεισαν, ἀὐληϊόνερες, ἢ. 6. αὐπιοαπηι μανὶδὲ διεπές 

ἘΝΕΟΓΝΟΙΣ, γδοϑηβ γιαέι8. 5 Νῖαρο. Υ, 34. ψεογνὰ πρὸς ; 

μαστοὺς ἔχουσαν βρέφη. Τδογοῖ, νεόγελον, νεογνὸν, νέον. διὲς 
αϑ: νεογνὸν, νεωστὶ γεννηθέντα. ἡΖοπαγαε 2,54.. οοἱ. χ389. ψερ» 
γνὸς, ὃ νεωστὶ γεγεννημένος, ἢ νεὐγονός τις ὧν. Αἀά46 Βέγπιοί, ΠΗ͂, 
Ομάέαπιπι Ρ. 4οθ, ἐπὰν 

ΝΕΟΙΚΤΙΣΤΟΣ, τεέοεη8 ογδαΐιδ, αοοξβοαέμδ δὲ οσοηαέξωδ. 
τ (Β8Ρ}. ΧΙ, χ8. ὉΡ1 Πδυ8 ΑορΥΡρ 15 ἱχητ 81686 ἀϊοΐτις νεοχκτίστους 

ϑῆρας ἄγνωσίους, Ὀεδῖϊα8 πονὲ μαπογὶδ ἱραοῖδθ. ΚΚζγμέρ. τερῖο:. 
πονὲ ρεπεγὶς ἔδγαδ. 7οδερᾷ. «4. 4. 11. ο. χά, Ρ. 109. οὗ. Πανογο. - 
ϑηρίων -- ὧν εἰς ὄψιν οὐδεὶς ἀπηντήκει πρότερον. Ζωισέαη. 
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πὶ' το φσ' -ταιακεναεεεα δε ὀὠαχο Ἰσπππηυταπανααν -σταισππαηαρτταν  τπτακαςς τ τ τεαστανστπσττα τας -ορρηρυαισπανντπειπνεν--------- - 

ΝΕ ΝΕΟΜΗΝΙΑ. το ΝΕΩΤΕΡΟΣ . .9 

Ἰ. ΠῚ. γΡ. 120. οἂ. Ἀρϊὶε. οἶκος νεόκειστος. “Ἡειγολ. ψεόχεισξον, 
ψεοχαϑίδρυτον, ἡ νεωστὶ κα κατεσκευασμένον. 88}. )..1. ποΏπῺ]1]Δ 
γσευκείστου Ἰερατῖ, υξ νεοχεέστου θυμοῦ 811 πονὲ σοριδγὲδ 8. γ6- 
οεπ8 οὐαί. ἔμγογθ, αἴ πδιαρο [605 Ὀαδβι 15 ἴδιαι ογθαὶέβ πονϑαι 
πόθ γι ΘΔ 6 ν 118 Πι, 

ΝΕΟΣΙ͂ΝΠ “4, οἱ οὐπεν. νουμηνέα, πονέξωπειπιν, νέην 
πονὲ πιδηιδὲβ αἶδὲ, αὶ οἴϊαιι ἑερομηνία ἀϊοϊτατ. οΙ. Ἡξογολωπ 
8. 80 ν. ᾿Ἰρίᾳυο 2πέξ. ΦῚΠ, περηιδίδ. Νυπι. ΧΧΙΧ, 6. 1 5δηι. 
ΧΧ, ἃ. 17. 2 εξ. ΙΝ, 45. δὲ αἱἱθϑὲ. “φω. Ἰ ἐξδε, 11, χά. - 
γὐγτΣ ἽΠΙΕ,ργέπιμα (50. (1166) πιδηδία. Εχοᾶ, ΧΕ;,. χ5. - ὠμὴ 
ΘΠ, οαρμέ πιοηδίδ. δια. Χ, 10. οἴ ΧΧΥΤΠ, τὶ. - ἤσγη, 
ἱεεία. Ἐξ οι. ΧΧΗ, 54. ὉὉ}ὲ νουμηνία αρυὰ 1,ΧΧ 5᾽π6 Δαῤία 
δὰ μᾶπο ψοσθπὶ 'τοξοσθηδυιη οδϑῇ, Ῥζὸ αὐ ὉΠ Ἰδροσιηῖ, 
Νδὴν συρά 7γοπιπιΐμδ ἱχ Οοποονα. Ἀυπο Ἰοσιαι Ῥοβαίΐε δῦ ἡὦ, 
χιαπιπιῖα, δὐπιοάυπι ἱπερίυσι. ὁδι, Οἴοεε. 34,5. ἐπ Ῥυορῆ. εἴ 
Ἠδεγολ. νουμηνία, ή ἠρωτὴ τῆς σελήνης ἡμέρα. 

ΝΕῸΣ, ἑμνοηΐδ, Ρμεν, ἴτ, πονδ. ἼΔ.3)ε, ζγωροα πονασδ, 
δρίοα γέθθπδ, Ατδϑίδυς πιεηϑὲδ σταηεδοοηεΐδ δοροίϊδ. Ἑσποά. 
ΧΙ, ά, τῶν νέων, 80. καρπῶν, ποναγμην ὕγμρεπε, δαὶ γεννη- 
μάτων εχ Οδωῖ. ΙΓ, 1ο. βοοσλανέμο έογος. Ῥ. 1, 4, δ0. δαθαυ- 
ἀΐτι πᾶν ]ς χίδρων. ΠΤ δυΐε, Ι, 7. - ὩΝΔΌΔ ῬΙαν, Ργὲπιξβέασ. 
Ναυη. ΧΧΥΤΙΙ, 26. τῇ ἡμέρᾳ τῶν νέων, 80. καρπῶν, ἄϊ6 πονδ- 
ται ἔτι ρυ πη. Ὀομξ 8ΐ:. ΧΧΊΨ, 6. ε: Γ,, ὅ..- ψπ. Ιμονΐε. 
ΧΧΠΙ,». ΧΧΥ͂Ι, γο. Οδης. ΥἼ], ν3. -- 152. ὅδη. ΧΧΧΎΠΙΙ, 
). Ἐχοᾶ. ΧΧΧΙΙΠ], κι᾿. δας. ΧΧΥ͂ΠΙ, δο. Ῥτον. 1, ἅ. παιδὲ 
δὲ νέῳ. ᾿ΑἸιδταέγαπι εδῖ Β|ο888 ΑἸϊπ8 Ἰπεεγρυθεῖβ. 168, ἸΧΥ͂, 20. 
ἔσται γὰρ ὃ νέος ἑκατὸν ἐτών, εγιῖ δηΐπὶ ᾿π να ηΐδ σϑῃζλωι δ ΠΏ 0- 
τὰ), Ὦ, 6. 401 δοίδϊδι σέπξυπι ν 6] πιυ]τοτυπι δηὩοτηπ) 8586- 
ουἴῃβ Θδῖ, ἴδπι νεροῖιβ δάδι!ο θεῖς δὸ ἰυνεμπῖδ. ϑγσιηι. 7 σοί, 
10}. ΧΧΙ͂Χ, ὃ. - “ἢ Ῥατι. Ῥαβ. ἐογγδξαδέμε,. ἴοβ. , ᾽1. . 
ἐφάγοσαν ἀπὸ τοῦ σέτου τῆς γῆς ἄζυμα καὶ νέα, 80. χίδρα, οοταθ- 
ἀευδηϊ 6χ ἔγυπιθηῖο ἴεσχβθ. ρᾶῃ 65 ὥΖγηθ8 οἵ δρι1. 88 ταοδπίθβ, 
- Ὅν ἐαρμέ, ἐπδέξμπι, 7696. Ἐποοῖ. ΧΤ,, 1. πρῶ μὴ... 
ἐν νέρι ἔτει». ἐξ πονὸ ἀππο, Κ μέρ. ἑπ ὁχογαάϊο απηΐ, ϑῖτ. ΧΧΙΝ, 
4ὅ. ἐν ἡμέραις νέων, Ὦ. 6. ἄυπι ποναθ ζγωρ68 δἀοϊθβουπξ. Ξ 
γἽ46 δι:δϑὲ μόσχος 5 οἶνος, πῶλος, εἴ χίδρα. 

ΝΕΦΤΕΡΟΣ, οὐπιρᾶτ. ἐμπέογ. Ἐωμε. Τἠσοα. Οἰεΐπε, δὲ 
δικία Ἑαϊέ. ῬΒ. 1, ι. Οοπέ. βαρτα 8. ν. νεανίσκος. -- ΝΟΣ Ρμον. 
Δ9"Ῥατ. Χ, τά. - 53. Τυὰ, 111, 20. ἐφοβηϑη, ὅτι. νεώτερος ἦν, 
εἰποδδῖ,, 4αοπίδηι ἑμνογιῖα οτδῖ. Ῥ6. ΧΧΧΥ͂Ι, 46. νεώτερος ἐ)γε- 
νόμην. ἑωνοηΐδ ἔαᾳι. 6. ΟΧΙ ΥΙΠ, 12. πρεσβύτεροι μετα νέω-- 
τέρων» 5668 οὕχα ἐμωθηίδιδ. 510 Θιλαπι Αἰεὶοῖ νεώτερον. ΔΟΩ 505 
ἰμπι ἐωγεέοτ απ, 86ἃ οἴλδιμι ἐιένεπσπι ἌΡΡΘΙΙαΡδης. ᾿Ἰζοιγοῦ. νεώ-: 
τέρον οὐ μάνον συγκριετικώς, ἀλλὰ καὶ νέον ᾿Αττικοί. ϑ1ῖο οἱ κου-᾿ 
θύτερον Ροειῖδ βυπὲ Ξιώνοπεα, “ροξέρη. Αγρον". 1. 1]. ν. “θ0. 
αἶψα δὲ πουροτέροι πέπονήατο δαῖτα 7έροντι.. δὲ ϑδϑολοῦ, χκουρύ-- 
τέρθε τὸ ἡ συγαρμευκὸν α αντὶ εαῦ ἀπολελυμένου κεΐταν τοῦ- κοῦροι. “Καὶ 
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, ἐμεῖς πολλάκις λέγομεν νεώτεροι εἰσὶν ἀντὶ τοῦ νέοι. καὶ παρὰ 
᾿φῷ ποιητῇ δεξιτερὴν ἕλε χεῖρα, ἀντὶ τοῦ δεξιάν. Ἡοογοῖι. κουρο-- 
τέροισι. κούροις, νέοες. - ὀ Ὅς, ραγνμβ. Οδη. ΧΙ͂Χ, ὅ1. ΙῸὉ. 
ΧΧΧΤΙ͂Ι, δ. . Τἠδοα. Ζαοϊ. ΧΙΠ, γ. εὲ Το». ΧΧΧ, ,». - γορ, 
Ῥαγνωδ. Ὅρῃ. ΙΧ,4. ΧΧΥΗ͂, 16. 45. ΧΧΙ͂Χ, 16. δὲ 4Ἰ:δὲ. - 
ον ἰάοπι. σεη. ΧΙ ΤΠ, 20. Τυά. 1, 15. ΤΠ], 9. ' 

᾿ ΝΕΩ ΤΑΤΟΌΣ, βαρει]. ναίάδ ἑωνεηΐδ. νὰ, φρτγααϊον, 
Ὅθη. ΧΙ Ι͂Χ, 22. Ηἴο Ἰερεγαῶξ Ῥγοοῦ! ἀπθίο ὙΡ , οἱ Ὡδρθ 
Ἰαοεὶο δ8πᾶ 65ῖ. δε νϑεῦδ υἱὸς μου νεώτατος διὰπξ 101 δ1η9 
ἀσρὶο ρ)]οβδοίῶα οἵ ᾿ῃϊεσργοιδαιδπζαπι νϑυθογπ ργασοθἀθῃ- 

εις ξαπι μου ζηλωτὸς, 4υΐα ᾿ππΐοταδ Πἰρασί ρατδηῖραβ δαπξ οατῖβο 
3 Νού Βαροῖ 1]Ἰυά δα ταπνθεξαπι  ωλραΐμο ἰπῖοιρσοβ. 
᾿ ΝΕΟΣΣΟΙ͂Σ, ρωξίμο ανέμπι, ἴϊοπι; πεάπιϑ. ΑἸῖα8. ραβδίων 

οοπίταοῖο νοσσύς.᾿ ΠΕ) δρέομδ, ζεπεδένγαρ οοἰμκπιδαγιπι, . 168. 

ΤΧ, 8. Ὠοάυχοττπης ξοτίαβδο ἃ "53, ἀιβεῦὶ, αὐ Ἰοοο σὺν 
νέοσσοῖς τοροπϑη πηι οὐῖζ ἐν ψοσσιαῖς. -- ἘΛΛΉΣΝ ρ]ν, 1 οοῖ, 

ΧΧΙ͂Ι, 6. ἴον». ΧΧΧΊΙΧ, 30. - 5, Μέίμδ. 1ίενιε. Ν, γ. ΧΙ, 
θ. ὅ. ΧΙ͂Ρ, 22. οὲ 4101. Τλσοα. 1, ΧΧ΄ 10}. Ὗ, γ. “ Ὁ}, ρμάδμδ. 
Ὥρσυις ΧΧΧΙΙ, 11. [πἀ6 Οέο4. 278. ἔπ Οαπέ. ϑογὶρέ. νεοσσοῖς, 
«ἔκνοις. -- ἔν, παέμδ, Το». ΧΧΧΥΤΙΙ, 4ι. - γ, πέάμδ. 168. 

“ΧΥ͂Ι,. 265. γεν ὲ 275. Βνόπι. νεοσσοὶ, πῶλοι. 
ΝΕΟΙ'ΤΗΣ, ἑμνεηέμδ, ἑπξαπεξα. ὈΤΔᾺ ΡΊ τ. ΟὐΒεϊ. ΧΙ, 

9. ΧΗ͂, .. « να, σεμέξαεέο. Ῥε, ΧΕ], 4: νεότητα. “Τπϑο]δπ8᾽ 
τὐθ8.6 ἱπιοτρσοίαϊίο, 4π8πὶ δγγμδ ἴδηλθη οἵ δέν ογ πιῖδ βου δῖ. 

Ἀδεροχίδδ6 νἱἀοπίν δὰ διῶ 4.6 γοχ δρυά' Ατγαρος 46 ἐϊε-- 

ρογιέιεέθ ἴῃ 8 681. - Ὧ5Π, ναηέέαδ. ΟΟἘΠ6]. ΙΧ, 9. δὲ λπιθὰ 
το νεότητος ἸΟΡΕΥΘ πὰ 8]]6πὶ ματαιότητος. -- ἢΠ, ἦγειπϑ. ὅϑγπιπιο 
ἴον: ΧΧΙΧ, 4. Κεῖ. ἐπ ἀϊοδιεα ἑμνοπέμεϊδ πιθαθ. 80. νῸχ ὨδΌτ. 
ἀϊοϊτυν φθοαυθ ὁχ Ασαδίβπιο 46 ῥοζἑοζέαίδ, δὲ ϑολιωϊέοπδὲμδ ἂ6 
αδέαέα νἐγεῖξ διεὲδ ζγωοέξδιιϑ ξοφέα δὲ οπχιδογαπέθ ᾿πιοτρεοῖδῖο 8 
εε1. Ετιδαὶ πῖον δατιαυΐϊοτοῦ ἱπίογρταῖθα ἔποσαπῖ βαυά ῥδυοϊὶ, 
ηυ1 1Π18πὶ ἀὰ αὐοἰεδοσπέδα Θαρϊοδτθμῖ. - Ὠπη5. ΟΟἘ6]. ΧΙ, 9. 
λ0. - νὸ, ἴον. ΧΧΧΥῚ, τά. (δὲ νεότης 6δβὲ ἱ. 4. νηπιότης, 
Ῥμονἐδὶα οἐμέἐἐέδα.) Ῥ58. ΤΙΧΧΧΥΤΙ, 1θ6..- ᾿ὩΥΉΣ5 Ρῖνισ. τηδβο. 

Ὁ δι. ΥἹΠ, 21. μον. ΧΧΙΠ, 1Κ.5. Τοῦ. ΧΧΧΙ, τδ. ἐκ νεύτητὸς 
μου, αὖ ἐπξαπεία πιφα. Ὀομέ, Κομολοπέωπε ἴα Νίακεν. ΧΙΧ, 20. 

. δι, ΤΏτοε. ΠῚ, 27. υδί τδίηθῃ ῥτὸ ἐν νεότητι «474... τεοϊῖα5 
ἔδμει ἐκ νεύνητος, οοπδδητίοηϊο Αἰ μδοδίο Ῥγασρ. Ἐναπρ. ΧΊΠ, 
29. - ὨΦΚ5 ρ} τ. ἔοθηι. Ιογεπὶ: ΧΧΧΙ͂, ὅο. - ΕΟΛΌΝῸ ῬΙυτ, 
οδοιῖέα. Τοῦ. ΧΧ, τι. ὀστῶ αὐεῶν ἐνεπλήσθησαν νεότητος αὐτοῦ. 
86. ϑυπϑὺ» τοῖο δέπιοπέα 1ω6ς. ἀφόν, Ῥ. χ206. υἰγαηαυθ ποῖξο- 
πθπὶ ἢαῦοε, οἱ σαοέοδοσηέέαο οἵ οοομέονεπε, Τατα ἴδ δ 4186- 
εἶταν, 4ύδαι ϑϑηδῦπι ἢ. 1. Ββαῦδδηϊ σνουρδ: οδδα οέμδ τορίθέα 
διέπξ ἑωνεπέμέθ δἶμδ. Νυτα ρῥγαδαϊέξιδ᾽ 444 ααὐλιο οὐπέδμδ νἱγὶ-- 

.ι δὲ σοΥρογίδ, 4μα8 ἑμνϑοηΐδ παδιΐέῦ. 868 Ὦτππὸ δϑηδιπ 86.205 
᾿ὁσαϊλομὶδ ἃ. }. χοϊηΐδιθ δἀπιϊτλε, Ὁ οἐΐωθ νεότης Ὠ.ς }. χι8]10 βομδῶ. 
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δυπζαν, ποϊδῖηπο ὑγάνέέαύοην ἑμενοπἑζοηε, «ἐξα, φείδια αἴξ 
με ἐμωνθϑηΐα ατρέ αὐαοίεδοοηδ αδαξέπια Κμὲξ.. 810 δἰἰατ ναῖε. Τπτῖ,. 
ἰαυὰ ρμαυοὶ τοῦ» ἀδ ρδοοαξές αὐοίδεοοκπέίαθ ἱπερτρτοῖδιὶ 
κυοϊ. 2 αἰ. οδδα οὲμ5 ἐπιρέοδιρῤ»νέι» υἱέξέδ αὐοἑεδοεπέξαο. Οοπξ, 
1ωτ. Ν. 7... 5. ν᾿ νεωτερικός. Ῥταδῖοτθα Ἰδρίτας ἀυσατο δραὰ 
Αφωϊ. εἰ Τὴδοοἐ. Τοῦ. ΧΧΧΉΤΪ, 25. - πρὸν,, ρέγρο, Ῥτον. 
ΧΧΧ, 10. ὁδὸς ἀνδρὸς ἐν νεότητο, ὈΒΡῚ φεότης ρμοίδαα ποῖαῖν ἢ 
Κωϊραίωμδ τια16: ἐπ αὐοίδοοοπέξᾳ, Οομῖ, ἃ Ὦ. ]. Αεμολοηΐισι 1. 
ο. εἴ πέτα ϑαρ. ΤΥ, 16. ϑυδρίσαϊυν γαπο. ζποας ἴὰ πιοῖΐδ, 
ἸΙΧΧ μὲο ρτάπιΐξυβ νϑυιέθβ ἔν ψεοτέδι, ἢ. 6. ἐπ ἑμνοπομΐα, ααοὰ 
Ροεῖοα Θοεγυρἴταηι δὶϊ ἐν νεύτητι. -- ΝΘ, ππογοπηδέαδ. Οδε. 
ΧΙ, ὅ5. ϑ8αρ. ΤΡ, 1τ6. νεύτης τελεσθεῖσα ταγέως͵, ἑμναγρΐδ. 
Ἀγασπιαίμγα πογέθ αὐγορέμδ, Ὀὐὶ ἀρευγαοίυπι ροιξίυν ΡγῸ ὁ0ῃ- 
ογοῖο. ᾿ἶδογοῖλ. ψεθτηςγ ἡ τῶν νέων ἡλικία. Ζοπαγαν Ζ,6ς. χ801. 
ψεύτης, ἀκμὴ σώματος, ἢ ἄστατος πρανεέων γνώμη, 3) πρόφασις 
ἀχολασίας τοῖς ἀκρατεστέροις. " ; 

ἜΚ ΝΕΟ ΤΗΤΟΣ ΜΟΎ, αὖ ἐπξαπεῖα νδα.. “ΠΡῸ, ἐπ 
40 αὐλειο δεεπε., Ὦ. 6. α ρῥμογέέδα πιδα. Οδϑὰ. ΧΕΨΠΠ, 15. 

ΝΕΟΤ ΤΟΊΡΡΟΦΙ “4, πιενέείο ρείονιιπι. ΩΣ ΡΊΌΣ, τος 
δεγέ, ἤπο. ΤΟ». ΧΧΧΈΧ, 16. Λιεοσσοτροφία Ἰορίτας ἀρὰ ζήαγο. 
«πίοη. 1. 1Χ.. Ρ. 269, 4. ε 

ΝΕΟΦΥΤΟΝ, ποροῖα ρίαπέα, πονοδέα ρἱαπέαξἑξ. ΨνΌΣ, 
Ῥίαπέαίδο, Ὦ. 1. Κωπαμα.͵ 165. Ὑ, γ. νεόφυτον ἠγαπημένον. -- 
ΨῸ2) ρίαπεαέξο, Ἀ. 1. ἀγδον' ρίαπίαξα. Ἰοῦ. ΧΙΥ͂, 9. ὥσπερ νεὐ- 
φυτον. ἔμέρ. φμαδὲ σμἐπι ργέπιεπι ρίαπέαέμπε δέ. - ἘΞ 93 Ῥῖας. 
Ρίαπίαο. Ῥδαϊπι. ΟΧΙΗΙ, 15. -- ποοῦλον μῖατ. Ῥ6. ΟΧΧΥΤΙ, 4. 
ὡς νεύφυτα ἐλαιῶν, αἴ οἰίναξτιπι ραπῖασ. ϑδιρέααδ: νεύφυτου, τὸ 
ψεωστὶ φυτευϑ έν- ' “ ΝΣ 

ΝΕΟ 2, πονο, ἕππονο, γόβονο, ἰἴἴδια γιονοίζο, ἀργμῆνι 
ὅε πονο ργοδοίπαϊο. "νπ Ηρ. ἃ. 2, ἰάδαν, Ιογθη. ἹΚ, ά. 
φεωσατε ἑαυτοῖς νδώματα, ἀταῖθ γοδίδηπιαι Σρϑῖβ πον δ. ̓ ἸΖοογοᾷ. 
γιῶώσατε, ἀροτρεύσατεα. Ἰωερ6 ἀροτριώσατε γε] ἀροσεριάσατε δκ 5μΐ- 
ἦα οἱ Ζεπ. Ογνέϊὲ Μ,8. νοι. 

ΝΕ ΣΣΑ͂. ἴρδθὰ νοχ μβοῦτ "κὸ, ρζωώπιαπει βἰρτϊβοδηβ, ἐξ. 
εἰν δοοαστιδίξτυ, 4. ἃ. ροππαῖμπι. Τοῦ. ΧΧΧΤΥΧ, 15. υδἱ οοά, 
“ἴες. γέεσοα Ἀαθοῖ. ἴῃ Ζ6ς. Ογνέδξ Βνοπι. νέσσα Θχρουΐζυτν ἐέν 

βαξ, Ῥτοοῦ! ἀαρίο ὁπ “4εΐΐα, οὰϊ νοχ Ἠδῦταθα ἱέραξ τοἀάϊεαν. 
ΑἸ1δ τ»τὸ δέγωδλίοτιο' ἀοοϊριτ. 86 πι2ῖ6.0Ύ Ὑι1άο ϑὸοολατγεὶς 
τος Ῥ. 11. 10. Ἡ. ο. 16. Ρ. 247. δο ἢ. ϑαΐίοπι. ]Ταγολὲ δὰ 
ΟἿΣ 1. 1. ᾿ ΒΕ. 
ΝΕΥ ΔΙΑ͂, πωέμδ. ἽΡΙΩΘ Ῥατῖ, ῬΊΏ. πέοέαμδ. 166. ἘΠῚ, 16. 

ἐν νεύμασεν ὀφθαλμῶν, [αξέαοὲ οοιεογιιπι τεέν. Ὑ χὰ δὲ 2 Νῖδςο. 
ΥΠ|, 18. ὅλον κόσμον ἐν ἑνὶ νεύματο καταβαλεῖν. ν 

ΝΕΥΡ “΄. περνιεδ, ροοιῥέαγέδον' ἐδέδ, φῶο ἀγομδ ἐπέσγαϊ ἐδ, 
οἰογάα, ζμηῆϑ. Ὑλν, ζωπὲδ. Ταά, ΧΥ͂Ι, 9. “χω. ὅγπιπι. Τ᾿ β8ἴτὰ. 

Χ,., 41. Τυὰ. ΧΥ, γ. 8. νευραῖς εἴ νευράς. ,Ὑ᾽ά6 εἴ 5 Μίδοις.᾿ 
ΥΙ1, 1. νὴ ,Μαροίδλεπι σα ζωπίδωδ οοπέογεϊς σὲ ποαοφὲδ Θ0πη6- 

λ 
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«“π ποῖαι, Σωΐρ. ἐαμγεὶδ. ιαο δὰ Ἀ. 1. ϑγγμπε οἵ οὐδέ, Σ᾽ μἷ-- 
᾿ζὸνὲ ΠΜέδοο, δαον. 110, Υ. ὁ. τά. Ρ». 68. ΄᾿ ͵ 

ΝΕΎΡΙ 4, ἰάθαν. γῃ", λάδι, ΤΙυὰ, ΧΥῚ, γ. 8. 
ΝΕΤΡΟΚΧΟΠΕΙ Ω, παννοδ ἑποξάο, παρὸ. ἘΠ, οδέιπ- 

εἶ. 7π0. εἰ ΤΙΧΧ ᾿οά. Ὑ, 22. τότε ἐνευροκοπήϑήσαν πτέρναι 
ἵππων. οοαονίοέπέωδ (ἤσρογε. Εἑολ΄ονη. Τ. Ἰ. Ρ. 28.),.. ϑ'γπε-- 
πασἦο πεβοῖο 400 ἴπτα μδθὸ νϑσθὰ τσἰριιθβ,, ἐνευροκοπήϑησαν 
2 ἐσφυροκοπήϑησαν οὐ ἴδηδιπι 6646 οδηδαὶ, 6011, Ῥτον. 
ΧΙΧ, 29. ἰ φυο οἴίαπι δδοι πὶ σοπβϑηίοηῖσπι μαῦοῖ ϑολαγίε-. 
δογρσίωπι. - Ὡμ Ῥίμ. δγαάέοσο, ρυ. πϑγυοϑ αμΐξγο 8. δωσοΐάοι 

᾿ὁπόῦνο, Οεη. ΧΙ ΙΧ, Θ. ὉὉ1 ποϊδηάωιη, οτδηι ᾿ΔΌΥΟΘΒ σΘοτΓὶς- 
Ρἰδοάὶ οτυτα ἱμβίβ ἔγδηβομὰο δ)ἱουδὶ δβάμιυο τϑιϊπογὶ. 108, ΧΙ, 
6.9. Δἀάο ὅγπιηε. ἃ ὅδ, ἪΜ]Ι, 4. δὶ ΓΧΧ Βαρϑηῖ παρέλυσε. 
Κωίρ. ομὗποννωνίξ. - ἨΔ2, αδδοπάο, απρμέο, Ὀδαι. ΧΧΊ, 4. 
6. Αἀ4ο δέναδοη. ΧΨῚ, Ρ. ι117. 4. - 

“ΝΕΥ͂ΡΟΝ, παρνωδ. “5λ). ποῦν. Ὅδα, ΧΧΧΙ͂, 32. Τοῦ. 
Χ, αἱ. ΧΙ 12. δὲ αἰδὶ. - ῈΡῚΨ ρίαν. ἀγέσρέασ. 1ον». ΧΧΧ, 

. χσ, Οοηῖσε. δολιἑέοηοέ Ορενα πείπογα Ρ. θδ.. δ6η. ᾿ 
᾿ ΝΕΥΩ, ἐππμο, ἄππμὸ, δὲ ὁκ δαϊυμοῖο: ρῥγοῦο, εἶδ-- 

᾿ἀοοίον. ΓΒ, γοορίολο. “17. 1)δαῖ. 1, άο. νεύσατε. Τάδιαι Ῥδδϊοι. 
ΧΙ, 6. τοῦ νεῦσαν πρωΐαν, οὐπὶ ἴοχηρὰ5 δὰ ἀἰϊπουΐαπι νϑῖ» 
ε.-. “4. ὅγπεηι. Νῖα]. 11. 15. νεῦσαι πρὸς τὸ δῶρον, αππθῦθ 

᾿ Φοσιλβοί5, ἢ, 6. ῥγοδαγο δβαοεϊβοῖα, αείεοέαγὲ Βδοιί οὶλδ. «ἴφι. 
2 885. ΧΠῚ, .8. Δρεγολ. νεῦσαι, ἐπενεῦσαι. -- Αἰάδ βιρτὰ 8. 
ν. Δίκαιος. ᾿ ᾿ ; : τ 

ΝΕΦΕΔΗ,, πωδορ. πὴ (ρτὸ Ἴ5}) ναρον, ἸΟΌΌΧΧΧΥΙ, 27. 
“νῷ, λαδιέαϊδο. ΖδΟἈ. 11, 15. ἐκ νεφελῶν ἁγίων αὐτοῦ ἐξεγεί» 

ες ρέται. ϑότηνο 1δὶ 6δὲ ἄς Ὧδο, 4υἱ δδαρίυβ ἴῃ 8. 8. ΒΌΡι 8 1π- 
δἰάετε οἵ νεϊιὶ, δὸ δχ πυρίριυδ ῥγοάϊτο ἀϊοϊίωτ, -- κεἴσϑ, ναρον, 
Ῥι. ΟΧΧΧΙ͂ΨΝ, 7. Ιετϑ. Χ, 2. Ε], 16. - ὃν. Ἰαά. Υ͂, ά. 2 
ὅδῃι.. ΧΧΙΠ, .2. ὦ Ἀ68, ΧΗΣ, 44. 45. οἱ δἰϊδὲ εδορίυδ. - 
ὨΤΩΣ δίηξ. σοπέογέμηι. Ἐχδοβ. ΧΧΧΙ, 5. χο. 14, 80. 5.» οπιρθ 
φωοα ἀθηδιεπι 6δὲ ποῖδϊ, δάθοαᾳυθ ποὺ δοϊαπι ἀ αγδογέδιε8 δέ 
7εοπαέδειδ, δοὰ δἰἰαπι ἀς τωρδέδιιδ ἀϑυτρδίασ, ἢ 40 ροδῖ6- 
τὶοτὶ ποιίοδα (1οΡ. ΧΧΊΙ, ι4. Ῥ6. ΤΙΧΧΥΤῚΙ, 18. ορνία) ΧΧ 
ἢ. 1. βδοεῖοὶ οσαϊιοηΐδ. δθπιοάυπι σοηνθηίθπίοσ δοοθρθειηῖ.. -- 

25. δι, ΙΧ, ι5. τά. 16. Εχοά. ΧΠΠ, 21. [μονὲῖ. ΧΥῚ, 4. οἱ 
Δι1δ1. - Ἐπαῶ, ἐόπερσεέαα. Ἐν260... ΧΧΧΥΠΙ͂, 9. υδὲ νεφέλῃ 
εοἱ πῶδας ἐοσπιρδεέφίοπι ἀοἰμοθπα 8. ἱἐεπιροδέαί6 αὐάιροέα. -- 
ῬΠῺ, πιδοα διραγίον. Ῥ6. ΧΧΧΥ͂͵ 5. 1ΕΟἐἩ, ι5. ΟΧΥ͂ῚῚ, 57. οἱ 
ΔΗΒΑ δαορῖυδ. [ιὀριϊυν ρεδοίοσεδ ἘΖϑοὶ. ἷ, 20. οὗ ὧν ἢ νε- 
φέλη, ἐκεῖ τὰ πνεῦμα. Ἐυάαὶςα Οαρραίϊο ἴῃ ποέξ. ονἑἐξ. δὰ. Ἀ, 
]. Ρ. δάά. κ᾽ νεφέλη 681 ρ]οοδϑιβδ ἑηξυλίημοχ ἋΡ δἱίᾳῃ!ο οοῖν 
χοοίοτθ, 4υἱ ρυϊανίῖ, πνεῦμα Ὠἰοι διρηϊβοῦζα ψοπένι, δὲ αυϊς 

. δα ὃχ 06 ργοδθυπίομ. ἄΖος; (γγέῥὲ 175. Βτοπι. νεφέλη, 
, ᾳορασία. 



᾿ ΜΕΙ͂ΦΟΣ. --' ΝΕΏΤΕΡΙΧΟΣ Π κΚ 

ΝΕΦΟΣ, δος: πδδιδα. Ἐρῶλ, ρἱωενία.. Ῥτὸν. ΧΧΥ͂, “5. 
γέφη) πεδδο ἐπιδγέ ογαϑ. Ὁ μῦϑ, ναρον, Ῥτον. ΧΧΥ, τή. ὃς 
δνΌ, ἐσπιρεδέαα. 10Ὁ. ΧΧΧΥΤΙ͂Ι, ι. ΧΙ, . - Ψ, πιωδδϑ. 
Ἰοὺ. ΧΧ, 6. ΧΧΧ, 1τ6. Ρεα]ηι, ὉΠ], 4, -- γν. ΤοΡ. 'ΨΠ, 4- 
ΧΧΥ͂Ι, 8, φ δὲ. γιωρφαίλε: ποδία. -- Ῥηύ. Τοῦ. ΧΧΧΥ͂, 5. 
Ῥτον. ΠΙ, 20. ΥἼΠΙ, “8. 1ερὶτοτ Ρτϑεΐθσθϑ ἴον. ΧΧΧΥ͂Ι, 
23. νέφη χρυσαυγοῦντα, πιρὸσα οοἰογὶς αμεγσὲ " ἈΒῚ ᾿ΐ}} δδῖ. ἷπ 
[εχ τὰ ψγίάο δὰ ἢ. ]. δολεέξατεδέμεπι. Ἠεογοῖ. νέφος, σκῦ-: 
τος, ἀγλυς, ἄϑροισμα, Ἀλῆθος») αὴρ πεπυκνωμένος.. 

ΝΕΦΡΟΖ, γοπδβ. δι ῬὉ]ὺγ, ἙΕχοῖ, ΧΧΊΧ, 15, 42. 
μεν ε. ΤΙ, 4. δὲ 810]. Τλοοί. ἼοΡ. ΧΙΧ, 4). Ῥρά]η, ΨΙ,, 10. 
δ}. 1, 6. Ὄδαε ἀϊαίταν νεφρῶν μάρτυς, Ὦ. 6. ἀπέπιξ οορ έν. 
πυῖὶ δὲ τπούξπεέππεπε τϑαιῖα. Οοπῆ, 6. 1], το. [δζϑαι, ΧΧ, }7. 
διέίαε ΟΧ ΤΠεοάοτγείο δὰ Ῥκ5. 1], 0. νεφροὶ, οἱ λογεσμοὶ , ἔπει. 
δὴ τὰς ὑπογαστρέους ὀρέξεις οὗ νεφροὶ διεγείρουσεν, καὶ ἐνεεῦϑεν 
“νοῦντας τῆς ὀπκεθυμέας οὲ λοχισμοί. 
ΝΕ ΔΠΗΣ, περιωέοει. .τθν}5., ῥγασγερέμδ, ϑεῖδιαι αἰέμο 

ἐπιΐπνπϑ,) ἃ ταᾶ. ἼπῸ, ΔΓΔΌ. «λὰ, ὀπιΐπεο. ζπο. 168. ΧΠΙ, 2. 

γιφωδης. ΒΘΏΘ: τδπὶ πιοηΐδ8 811} δαπὶ πυδὲβαρ πὸ πεδυϊε 
ἰοοι, Κρ. δωρϑν' πιομέσυπ, σαΐέρίποσιεπι, Ὦ. 6. πϑδειζοδιιπι. 

ΝΕΦΏΣΙΣ, οδημδιἑαέέα, φίλαι πιδϑβ. ἤψΠ, ἑοπαῦναν., 
Ἅ4{ι. Τοῦ. ΠΙΙ, δ. ϑοὰ εκ τδᾶ βεηϊεπῖξα νέφωσις ἀρὰ “,φωὲ- 
ἔππι ρρίϊιδ δ ἃ δεατι. π95}},᾿ πιεόδα, τεξοσοι ἀττλ οοῖ. δείο νέφω- 
σις φί0 πωδέδμβ υδαγρανὶὶ Φλέΐδο ἀ6 ορύοξο τεμπαϊ ρ. “6. 
ὑοηξ, Αδνοδολ. ἐμοέα, ΤΠμογα,, Ὁ. κ156. Οδεζογυαι ἀεδιϊταλο. 
Ὃροο νοσϑῦυῖϊο 7 λόδαιγμδ ϑισρλαηὲ. 

ΝΕΧΩΘΑ. ρεὰ νοχ μδργ. πῃ53. 2 Άορ. ΧΧ, ι8. αδὲὶ 
Ἅγαῦε, ὅγγια εἴ ΑἸ11 4]1ὰπὶ ἀ6 ατοπιαεέδιια ἐχροππδι. ϑῖο ετἴϑηι 
Οίω54. ἐπ ἐϊδ. Ζ΄ὮὨ:. Ἀεφ. τοὔνεχωθὰ, τῶν ἀρωμάτων. 1κι Οοὐ, Λῖϑ. 
Βαγορο, οοτταρῖθτῶν ἐχόμεϑα, τῶν ἁρμάτων. 810 οἱἴδαι 7,65. (γο 
τὶ Η5. Βτσπι. νεχωθὰ, τῶν ἁρμάνων. Ὑίὰο οἱ ες. ΧΧΧΙ͵, ". 

ΝΕΩΜΑ, ποναίσ, ἀροῦν ἐδ πόνο ῥγοβοέϑϑιιδ, πραεῖα; 808 
πποναέμϑ. “2, ιάδιη, Ἴετεαι Υ͂, 4, 
ΝΕ Ν γὺς, ̓ λαῤῥεαομέιεπι, ΟΙΧΧ δόο. εὐ. Οοπερῖ, 1 ὅ8πι, 

1,52. Οτέμαι δδὶ ὁ χ Μαῶν, ΔῸ Ῥτοόρτῖθ δοῦῖδὲὶ ἀεθυΐδδοι ρον. 
ΝΕΣ, δἰτίοθ ρτο ναῦς, ἐεπερότρτιι. 2 Νίδοο. ΥἹ, Ἅ. ἸΧ, 16. 

Χ, 5. 5, ΧΙΗ͂, ,ω5. Ζεν. Οὐνώδδὲ 45, Βγοπι, νεὼς, ναὸς, ᾿Δετεκῶς,, 
ΝἕϑΣ Τ] ἐς τ Ραωΐο απέε. Τυάτε. ἸΥ͂, “. ἘΡῚΣ, 

γασιὶ, ἀρτίως, προσφάτως, πρὸ μεκροῦ. ᾿ 

ἜΝΕΡΩΤΕΡ, Ζῶ, γνϑαὲ ποραϑ πιοξέον:, εἰ ὁχ ΣΥ τ ἴα ὰ»- 
ῥα; ἄο, ἐγῦο, 4 Νῖασο. 1Π1,41. πρὸς τὴν κοινὴν νεωτερίσαντες 
ὑμύνμαν, οΘοπιηθαπθῃ οοποογάϊαπι ἔκέγῥαγε ἀ0 ἐαδε ἀοίεαγθ 
“ιάεηέφα, Ζοπάγαϑ Ζσας οοἷ. χ3ο5. νεωτερέ ες, καινὰ πράττειν ν 
ἀγταίρει. Τάθαι ἔοτθ βαρεῖ φῃοᾳθο Φλοδέμδ ἰὼ ἴ,.6χ., 

“ΝΕΩΤΕΡΙΚΟΝΣ, ἑωνεηξέέα, ὅ Νῖαορ. ΤΥ͂,. ὃ. γεωτδρικὴ 
ἰαϑυμία, ἴΆΥΘΆΙ16 Ἰάρυ6. ΤΡοΐγό. Χ, χά, . σεωτερικοὶ ζῆλον, 



φὉ ὃ τ ΝΗ' -ο ΝΗ ΠΙΟΣ ᾿ 

ῥανδηΐιΐα ἐεαδίε, (οςῖ, 26:5. Ν. 7. 8. ᾿ι,. γ΄ Ῥλομέμε Ζεν: ψεῳ»- 
κερεκὸν., νεανιπόν, λέγουσι δὲ τὸν ἀνδρικόν. “" 

ΝΗΣ δαἀνοτδίυμι δϑϑανθγδαμαϊ νοὶ ἀμταπαϊ, μέν. “5, ἣ" 
γῖθ. ἵπο υ ὅ88αι. 1, 46. - πν ΒΟ] ΘΙΏΏ 15 ἰυταηάι ξοτπθαα. 
ΩΣ 3 ὅ8ι. ΧΥ,4ι. ϑδωέααδ: νὴ τὴν ἕδραν κεφαλήν. τὸ νῇ 

. κατομοτικὸν ἐστιν ἐπέῤῥημα , τουξέστε, μεϑ' δρκὸυ βεβαιωτικόν" 
ὥσπερ τὸ μὰ ἀπομοεεκὸν ν μεθ᾽ ὅ ὅρκου οἰρνητικον.. Ομ. ᾳφαοαυθ 
ΔΏτα 8.. ν. ὑγίεεα. 

ΝΗ 96. (αλλ νέῳ) πεύ, Μίωπ ὁ φοῖο ἄμοο, ξἴοπιοτο, Οἱξνι 
τρΐο. ΠΛ. ἰάϑυι. ἔχοα, ΧΧΧΥ͂, ηγ4. 

ΝΒΝΗΣΉΣ ΝΟΣ, ρατῖ. μκαθὲ, ρϑβθ. πδίμϑ. τ ΘΌ, ἑᾶδαι. 
“ Ἐχαά. ΧΧΧΥ͂, 24, - αὐ, οοπαμρέέφανετα, Ἐποᾶ. ΧΧΥΙῚ, 8:. 

ΧΧΥΤΙ, τό. υὲ Ζμὸ. νενιαμένης Ῥὲο νενησμένης Ἀδθοῖ, 
ΧΧΧΥ͂Ι, 52. - "ον, αἰδαρἤιωπ. ᾿Τἀεοα. οὲ Τ,ΧΧ ἘχΧΧΥΠΤΙ,' 
νθ. ΧΧΧΥ͂ΤΠΙῚ, χϑ. 45. 

“ΝΗΚΤΟῸ, Σ, παίαπϑ, παεέδῥες ἦπ ἀφειῖϑ “ἑρϑῃ8. ΒΡ. ΧΙΧ, 
η8. τὰ νηκτὰ μεσέβαινεν ἐπὶ γῆς. βααδεῖοϑ, ἐγδηϑλογμως πὶ ἔδσ--. 
τι, Ἡδεγοή. νηκτὰς τὰ ἐν ὕδααι διοικώμενα . τὰ ἔνυδρα, πα- 

. ρὰ τὸ νήχεσϑαι, ὁ ἐστε κολυμβᾷν, πλέεεν. ϑυξαᾶᾳσεδ: νηκετὰ, ἔνυ- 
δρα, κυλυμβητά. 

ΜΝΗΕΜΜά, "βέμνι. τίσ, 1άεαι, ᾿δγπεπι, θη. ΧΙΡ, 28. φη- 
ματος. ἤπο. Οδηξ, ΙΝ, 3, ὡς ψήμα κάκκενον» ἯΠῈΕ δγπιπιαολὲ 
6886 νἱάδοϊον Αιὐγδγϑοείρδο. ὁ 

᾿ ΝΗ Οκ ΤΟ ΝΌΣ, ἐπ αμέδα ἡ λβαν, ὅδ. ΧΙ, 184 
νηπιοκτόνου διατάγματος δα οεξ ὅ(6 ἐνμοεαηαἐδ͵ ἐπ απέῤλῥιι. 

,.᾿ ΝΒ ΠΙΟΣ κεἴ νήπιον, ἑπξαπδ, ἵϊ, δὐπιρίδα, ει. Ὀδη, 
οοη οδϑιϑ. Τοῦ. ΧΧΙΨΥ͂, 12. δέμδ ἀυδίο Ἰεροσαης δὺ» νοὶ δος 

ΠῸῳ. ηὉ, ραγνμέδδ. Τθεδαν. ΧΙΗ͂Ι, 6. Εποοὶ. Χ, 6. Ζἴφι. Ἐπκοά. 
Χ, τὸ. - ΟβλΡατῖ, διρδηϑ. ει. ΧΙ, ὃ. ᾿- ἐμὰ Ρεον. Ῥτονυ. 
ΧΧΙΙΠ, 15. Ηοεδ. ΧΙ, 2. - “γᾶ, ρῥωογέέέα. Τοῦ. ΧΧΧΤΙΤ, 5. 
Οοποτδἔυπι ροβμθγαωξ ρχῸ δρείτδοῖοι -᾿ὀ "οὮΣ ῥτὸ Ὁ9, διεραγ. 
1ο». ΧΧΧΙ, τὸ. Ηΐο Ἰθρϑγπε Ὁ1ν. - ὑὺν, ρωσγμέεδ. ῬΒΆ]τα. 
ὌΧΧΧΥ,Ι, 12. Τοτοι. ΥἹ, 11. ΙΧ, 290. δὲ 4111. - "ὺν, λάοπι. 
1 ὅ81ι, ΧΥ͂, 5. 2Ἀ6ρ. ΥἹΙ͂, 13. ΪοὉ. ΗΙ, ι6. ἢ ὥσπερ νήπεουν 
οἵ οὐκ' εἶδον φῶς, Ἐπὶ νήπιος 681 ἰ. 4. ἔκερωμα ἴδιά. αἱ ἔμβρυον 
ἁρυὰ Τλοοσοί. δ)ὸ αδογέξνενε 8. οπιγγομθπε ποῖαῖϊ, Ἑμίρ. φιΐῖ 
εοποσρὲξ ποπ νέα σγωπε ἐμοσπι. - ὭΜΝΟΩΒ, δμδίέο. Ῥ5. {{Χ1Ὶ], 8: 

ἐσυξ ὩΏΒ., ϑέζῥογιοπι, δὐπιρέξοτιεπε, Ραγνιίογέπι, οὐαὶ 
μέρ. ες Αγαδ.᾿ - ποθ ρατῖ. Ρτδ68. ἃ ΠΏΒ,, ἐπιργορζαίμα, δἔπι-- 
»ίεκ. ὅγπιπι. ἴον. Ὕ, 2. ὈΒὲ νήπιος οδῖ ἐα, γιὲ ἐπξαπεῖς αὐ ἐα-- 

᾿ς Φίαν ἱπεϊίπαέ δον σε αὐ δα, φιαθ νἰάδὲ, αὐθοφι6 γϑᾶμα 65-- 
ἐογγιὶδα ζαοίΐο αἰἐῥοέξεν «ὁ ἀσοέρέέων. ΤΙΧΧ Βαθοπῖ: πεπλανημέ- 

ψος. - ὯΒ, δέπερίδιν ἀπιρογέέμδ. Ῥδδῖαν. ΧῪ 1], ὃ. ΟΧΙΨΝ, 6. 
ΟΧΥΗ͂Ι, 129. ὅγπιπι. Ῥτον. 1,4, Ηογοῖ. νήπιον, νδογνᾷν, 
νεώτερον μαπρὸν; ἀνόητον, ἄφρονα, 7 ἀφρονέστερον. ΟΟοτέ. Ζοας 
Ν. 7... 5.ι. Ὦ, ν. εἷ 

Ν 



; 

ΝΗΠΙΟΤΗ͂Σ -Φ- ΝΗΣΤΕΥ͂Ω ᾿ 1 

 ΝΗΠΙΟ ΤΗΣ, ἐπβαπέϊα. Ἐοϑὰ »ἱατ. ριογέξέφ: ἘΞ2ΘΟΝ. 
ΧΥ͂Ι, 22. 42: 5890. Ηοῦ. 11, 16. - .ὯΒ, δἐπερἠέοίέαδ,. “ἴᾳι. 
Ῥτον. 1,22. ᾿ : ᾿ 

ΝΑΗΙ͂ΣΟΣ, ἐπειιῖα. νε, ἰάδωι, Οδ. Χ, ὅ. Ῥφαϊηι. ΤΧΧΙ; 
10, ΧΟΥῚ, 1. δὲ 181 δδορυδ. -- ον ρῥίυτ, ἑήοέα. ]Θτθη). 
Ι, 88. Εοτιο Ἰορϑυαηῖ 3. Οϑπηξ, 10. ν. ὅν. - ἔν ηε, ναἰ- 
με, ἴπ. ἰμπιὲπα. 168. ΧΧΙΥ͂, 18. 8β60. οοἂ, ἃ Ζόινέλο ᾿Ἰδιχάδα 
ἴπαι ἐν ταῖς νήσοις. Συθροτμηῖ 5 Μὴῆ. -- ἌΡ» γε. Τἠεοά, 
Ιεθ. ΧΧΥ, 40, δεουπάυμῃι. ᾿Ζιοροπγιπαν τα δοῦλθθηΐοχ: 
ϑοίεπάμης 464, ἄπο νογδέοιέμτα ἐπ ΔΙΧΧ ποη λαδονὶ, ὝΤλεοεῖο. 
ἐἰοποπιᾷθ ὕγὸ Κ78 ἐπέεγργοεαΐιπι 6469 ἑπομέαπι. Ἦθο ἀποπιράο 
ϑοοάοτῖε, Ὡς ψῆσον Ργ1Ὸ γὴν» ροβϑπουῖξ, ἀἰ ΠΠ 0116 δὲ 1ητ6}]ερῖο. 
Νυκι ξοχίαβθ6 ἀἰδαασῖιϑ ὑτὸ Ἰάυσου δοεῖρεῖξ νήσου ἢ δὲ οἔϊααι 
εῖ ἐκ γῆς Οὐζ βοεὰ Οὖς, ᾳαοᾶ ἔδο!]6 ἰπ νήσου πιυϊατὶ ροίυλε ἢ 
δὺῖ ροτίἑηδξ᾽ 84, γ. 23. ἘΒὶ ϑοῤφῥῥαϑέφε ἰὰ Οσίσπα Νονίπιδ. Ἀδ- 
δεῖ: τὸ πέραν τῆς θαλάσσης οἱ λρεποὶ τὴν νῆσον ἑρμήνευσαν ἢ -- 
ὮΡ, ρορμάμϑ. 166. ΧΙΓΥΧ, .ζ. 7πδμίαδ ὁχ διῖλὸ 55. ρεο 4σηέ- 

7 

διε ροπυπῖπν,,. φμὰδ ἐπ πιαγὶ πισοίἐονγ πθ0 οπλῆδα ἐπϑιρέαϑ ἐθη6.. 
ῥαπὲ, 601]. 168. ΧΙ,Ϊ, ι. δ. ΧΙ.Π, 4. - ὩογὴΝ ρ]οτ. ἑάοία. 168. 
ΧΩ, χθ. ΒΔ δἷπο ἀμρίο 9 Ἰεβεξαπε, Ὑ᾽άθ βυρτὰ 5. ν..ὄ 

ΕΘΝ. δῖ: ΧῚ,Π|Ι, "8, ΧΤΥ͂ΤΣ, 17. τοὶ ϑγγμδ, φαΐ Ἰδλ],. 
μαρθ8, Βαθδὲ, ποῦ Ἰορὶϊ νηυσὶ, 864 δοηϑίπι ὀχρτεβοίξ, 

ΝΗΣΤΕΙ' Α1, ἐολιτιζισπι. γ4) ἑπέᾳμέέας. ἴᾳ6ε. Ἰ,. 4. νη- 
στείαν καὶ ἀργίαν. οι 58:16 γϑβροῃάδὲ νηστεία νοοῦ Βοῦταξοδθ, 
Ἀ}8ὲ ἴῺ ποίσοῃϑ ἐμρέμ δὸ ἀοέοσεἐα (αξ δἷξ ἱ, 4. 11.) δοοϊρίαϊως, 
4θεῖῦ δρηλῆοιῦδος [μὐδεὶ ἑοίθηϊο. ϑυδρίοον ἰρίευς, Ὦ. }. 
ἰγληβροβιιοσραι ΨοσΌπι Ἰοοιπε ὮΔΒΘΓΘ, 80 τοροηθπάμπηι 6680 
ἀργίαν καὶ νηστείαν» Ἐξ ἀργία τοξοταῖυς δά 1 (ᾳυοά, υὐ δταῦ. 
υοὖ φωέθέσηι: οἷ ἐγαπφμέϊβεαίοπι ποῖΔ1), νηστεία διυΐδθα δά. 

τυ, αδεξέπεπίξα, “Ζ,οενέλμα, ουΐ δϑϑϑηειον Κορρέμα, ΤΟ ΧΧ 
Ὀἰς ἰδρῖ886 ὈΡἑΏΔΕΏΓ. -- ΓΞ, ἐοέμηετά. χα Άορ. ΧΧΊ,. 2 Ῥατ. 
ΧΧ, 5. Εβάτγ, ΨΙΠ, 26. δὲ δἱδὲὶ δαθρίυβ8. ὅ Εθάγ. ΠΙ, γ58. 
ἐκαϑήμην περίλυπος ἕως τῆς δειλενῆς ϑυσίας. καὶ ἐξεγερϑεὶς 
ἐκ τῆς νηστείας. 1π ἴοπῖι Βεῦτ, Ἐπάν, ΙΧ, 8. Ἰερίταν ὨΨΏ, αἤς 
Μιομβο, ἌΡῚ Ὥοπ δβδοθπῖίοῦ Βγαίδοππαίάετο, 4οὶ νηστείαν ἂἀδ 
φη τι σον ἐδμαϊέγα ᾿ατατρτθίαϊτυβ 68ὲ, οὐ φιιαπὶι διδοόρογὲξ ἐφὲμ-: 
ἅμιπ, Ῥοῖλυδ περίλυπος 46 ἐδσέμπαπέδ. ὁ  β] οὐ πάν δ8ὲ, δξ' 
ἢ ἀθ ἐδέμπὲο δὰ υϑὰ Ἰοαυθηᾶὲ Θχροπὶ ἀοδοι. Ὑ ὲάα 5. ν. 
γψηστεύω. , ᾿ 

ΝΗΣΤΕΥ͂ , ἰδίσιο. 29, δεωπιέδϊίο, αοργέπιος. ἤπιος 
60, οοᾶ, Οοὐδοίϊπ. Τιονῖς, ΧΧΊΤΙΙ, 27. νηστεύσατε: δὶ πος ὃς 
ΒΠΌΟΣ ϑολαγζοηδεγρίο, 4υῖ νηστεύσατο ρετιίπετο ρμυῖὰξ δὰ 
ἘΧΡ]ἸοΔΙΙΟῺ68 Ῥαδίτυπι, αυἱρὺβ ΗΠ αδῖτασα νοϊβεγιηῖ γόσρα 

Χ; ταπεινώσατε τὰς ψυχάς. [Ὁ. ν. 20. 566. οοἄ, Χ. Ζρἐηι. εἴ 
ρει. - διῶ 7) ἐμγπιαέέπι ΦΟΠΟΙΥΘΟ,, αἰΐβοι δαογᾷς γαδως 0ρ6- 

φ 



δ. ΝΕΣΤΗΥΏ. - ΝΙΚΙΩ τ, 
΄ 

. 

᾿ τῶν αἰνῦπο φιιδειὲ στὸ πλαγοῖρο. Ἐποᾶ, ΧΧΧΎΙΗ; 8. τῶν 
ψῆδτ ευσάσῶνν. αἵ ἐνήστευσαν. “866. Βιωκέονγιρην. ἤοῃ ἰερόταπε 
τος ἼΩΝ ΟΣ “Ν ἐηῷ ἔμ! Οαρροίὶ δεηίθηϊα. Ολαϊήαοια ΐς εἴ. 
,χ ὅ8πι, ΠΠ, 22. τὰ αἰ; πειρίδεησο, σώαθ νοπέοδαηέ αὐ αἀοναπάμεπε, 
ὁπ δι! 858, 5 ΠΟ 6886 ἐμγηποξὲηι ἐπδέαν εἰ όγοίξιεδ. ΟΟΥκογγα 
οεέέια αἀἱνέηξ σάδα. Ἑαᾷθτα φυοφυδ, δδὲ γϑῇῖο νευβίοπ 9 ΓΧΧ 
ἵπει., πίδὶ σφυρά Ῥτο ογαέέον!θ ἐδέεπέωπι δα θδειταδγοπέ, αἰτατάπε 
οὐϊτας βρεοΐδαν, 60]]. Ι[«υσ. ἩΙ “ὅ). ϑεσαηάδπι υἀωριροδέμιετε 
ϑδεομοΐμπι ψνηστεύξιν Ἐ. 1. φέρέϊαγϑ ποῖδῖ, τιοῦ ἐδίέπανθ, "τ δὲ 
ϑολὲπαϊογμα δοσερῖϊ, - οἴος, Τυά. ΧΧ, 26. 1 . 5812, ΥΙΙ, 6. 
ΧΧΧΙ, υὅ.6Ὁ ΑἸ }δὲ βδθρίῃδ. 

ΝΗΣΊΤΕΥ Ω ΝΗΣΤΕΙΑ͂Ν. ἐδέμισιο ἐοἐτεγεξιενι. ἘΞῸΣ ἘΘΚὰ 
5 88πν. ΧΙ, 16. Ζαοὶ, ὙΠ, Ὡ - Ἐς ὍΔ, Ῥ  ΕΙηΠο ἐδέπογρΐτεπε. 

ἜΝΑ' ΣΤΗ͂Σ, ἐοέμενμιδι ἰχλι Βα]. ἀδοιαν Ἴδα: ΥΊ, λδ. 
6δθο. οοά. Ολέ. ὐλίσϑη νήστης. Τλεούοί. ἄδειπνοὶ: ϑεμαανέιδ᾽ 
Ἰερϑτθ ΏΔΥΌΪ νῆστις. ((οπξ. εν οαἑανὲ ἔγαρτπ, περὶ ἡμαρτ. 
λέξεων τ. 304. εἀ, Μενπίαπη. ΚΑ. ) Αδάο ἘΠ ΌΣ . Θιάξαπεπε 
4οδ,-40. δὺ 40, 11. - - 

. ΟἈἌΔΝΗΣΤΟΣΣ, ποέτι. Ἑχοῇ. ΧΧΧΙ, 4, - τ: κὄμκινον τὸ νη-- 

στὸν 860. ροά, Μαειϊ. 4186 νοῦ ὨΟΠ .ἀχϑίδηϊ ἴῃ ρφρτγαθο, δ 
8 δϑηϊθηϊδ᾽ ἈΠοιι αἱ δυοοπὲὲ βαυά. ἀυρὶό οὔ δ]ο Ἀοῖδία ξαδσιοξ 

" Ἕ“Ὡ 

πα οχαρέξϊεο. ; 
ΝΗΥ͂Σ, Τουιῖσα Ῥτὸ δ δὰ: γιανέἕδ. Ὅν ταξωι 1 Ά6ξ. 1Χ, 

337. -ἰ ΤΛλΝ. 1 Άορ. ΧΧΙΠ, 49. Ῥτον. ΧΧΚΧ, το. 
ΝΗ "ΧΟΖΙ͂Α ΔΜΟΊΤΟΛΙΣ, πρῖο '“δογηλογμδεια,. Δ) ΝΙΡΒ. 

σονἰαέωδ σιν. Ἰοὺ. ΧΙ, 12. νήχεται λόγοις. Ἐοτιάαδα βοτίθϑης- 
ἄιαι οδῖ νήφέταν λόγοις, φυοὰ οϑτῖθ ἔποιϊας οαπὰ ΒΘῦγ. 53} 
οοὨοΙ διέ. Ροίεβί, δὸ δουβταιατί νἰἀοῖυτ δυιοιονίταϊα ϑολοῖιν 
ἋΣ ρει ϑρασύνεται Ἰηξοσρεοίαξηβ 6ϑῖ. ΝῚΒ1 αιυι15 αι8]}}} οἴδίαδτο, 
γήχεσϑαυ λόγοις πιδιδρμοτῖοθ ἢ. 1. ποίδγθ εὔιμεέγε, δμραγόα. 
ζοφιΐ. ϑιίάας εἰ εχ. Ογνεἰξ 4,5, Βτεπι. νήχεται, πολυμβᾷ. 
11τὰ σἴΐαπι ἰεεγολέμα, πὶδὶ 1508 νἱῖοδ0 ῥγὸ ψήχεταιν Βαρεδῖ 
ψέἔχεται, ᾿ 

ΝΙΚΑ͂Ω, οἱποο, δρεγο, δμρϑγὲον, αἰφηΐον αἰέργο διεῆν 
νοἱ καδοον. 21, Ρώγιεδ ότεπι. Ῥ5. 1,, δ. καὶ νικήσης ἐν τῷ κυί- 
νέσϑαι, εἴ νἱποθθ, ἄμηι Ἰωἀίοατῖα,. [18 4φαοᾳυθ ὅγπεπι. 80 
Τδεοάοε. 7256. Ἀδῦδε νεκήσαις, ἈΒὶ νοὶ Ἰερευπάππι νεκῆσαι νεὶ 

λ 

νικήσης. δῖ. Οτδροίϑ οἱ 1, δεῖδὶβ Ὡοπ ἐμἔγθαθῃ8 εϑὲ νοχᾷν εἴ 
“ἑποόνα δυῶν ἀΐοθτο, φιὲ σ ραγίον δ8ὲ ἐπὶ ἐμαϊοδο, ἃ 6 Ἐϊδηραγιεπε 
τὰ Βοαι. ΠΊ, 4. Ρ. τ9. ὕδυδαπι νετο, οὐν ΓΙΧΧ ΒοΡτ, πϑι, ααορά 
εἰρη ϊβοαῖ Ρεγιοπι ξέξοωπυνθ 4688 ν 6} δενὶ, ρθὸ τ νικᾷν Ἔχροϑθυετίηϊ, 

θ8ῃιο 6686 τ ἰγαίυν δ ρέξετϑ Μίβοοίδ, ϑαοτ. 16. 1. ο. 7. Ῥ. δ.» 
ηυοὰ δρυὰ ὅγγοϑνεσδὶ 53} ποῖ. δὲ Ὀδιϊαῖα δὲς 1118 δἱ αἰθπαν 
9. Επ νἱάθευτν 111: πδθὸ βγτίδοα δα 111 βοῦγαθα ργϑῆνιχὶββθ 

- ῬῈΣ τα Ὑτηῖδαι βθοιί οἱ ΩΝ Βρθοϊεῖ, οὔπι 8, 
4υἱ ἴα τοὺς οδΌδϑηι ἀἰοδ8 ῬΌΣΩΒ δ1ῖ ἃ οσϊδυϊμο δα εὔϊραι, οδυν 



| 
; 

' ᾿ ἢ 
Ι 

ΝΠ ΚΗΣ --- ΝῚΚΟΣ. 17 

ἐπ ΟὈμποτα δοῖθδξ, δὸ ριοὶπᾶδ δἀνογβατίτπιπι υΐησοσα. - 
Ἴ2π, αδοίάεγο. Ῥτον. ὙἹ, “5. δὶ ἴάπιθὰ ἤθη ἴδπι νικᾷν, 4τδηι 
ἴοι] νικήσῃ ἐπυϑυμέα Ἀθθ τ. ἰδηῃ, τοϑροηᾶθε. - ΠΥ ρΡατέ. 
ΡΒ, νέσέον", ἰτ. ΡΥΓαδοεμῖον, ΗδΔΌ. 1Π|, ι8, τοῦ νικῆσαί με ἐν τῇ 
ῳδῇ αὐτοῦ, 'πτ νἱποδῖ πιὸ σδβυῖα 800. ὅ Επβάτ. ΠΠ| 12. ὑπὲρ δὲ 
παντα νικᾷ ἡ αλήϑειαν ΒΆΡΟΣ Οπιηΐα δυΐεδπι ὑἱηοῖϊ νογιῖδβ. 
56}. 5. πιο ]τεν οαβῖᾶ τὸν τῶν ἀμεάντων ἄϑλων ἀγῶνα νικήσα- 
σα, 4088 6 οὐτῖαπιΐηα 4(Θ Ῥῃτο 80 οδυἀἶάο ρταθηιτὸ διερθγίοτ' (118. 
δριδἰξ,  Νίαοο. ΤΊ], δ. νεκῆσαε, ρΡγαεναέονε. -. 

ΝΙΚΗ͂, ν͵σέονξα. δι, μϑϑέΐδ. ΑἹ. Ἠοβ. ΧΤΠΤ, 15. καὶ νί- 
κ: Οδὲ ξοτῖαβ86 δίκη Ἰεροηᾶάυπι οὐ. -ὀ γι, ἀρέεγηξέαν, 
οἰλαν ναγέέαϑ. 1 Ῥατ. ΧΧΊΧ, 11, γιάθ δὲ 5; Νῖδοο. 111, 10. 2 
λοο. Χ, 48. . 

ΝΜ ΚΗΖΤΙΑ͂, ἰἄδαι. 5 Ἐάν. 1Π|, 9. αὐτῷ δοϑήσεται τὺ νἱί- 
κημα, 880. ΑΔἶδα. δὲ «ἰα. δὶ Κ΄αέ. τὸ νῖχος ΒαΡοῖ. 

ΝΙΚΟΠΟΊΙΕΙΩ, νἱοτονέαπι ζαοίο, νἴποο. τπγχὰ ῬΙὮ, ρνέποο, 
ϑώρεγο, Ἐμδατ, 1Π1, 8. | ὯΝ 

ΝΙΚΟΙΙΟΖΟῚΣ, νἱοέογέαπι ζαοίετιά, νἱοέον, δἴῖαπι (ρο5. 
510 ποπῦῖῃθ ρα ηθσῖβ ΤῸ ποΟπι6 ἔοτιη86) παρίδέεν, ργαθζδ- 
εἰμ, ηΠ1} ἃ Οτδϑοίβ διδάσκαλος σοσᾶῖυγ, ἀθδ 4υὸ νἱά. Ομρενγια 
Οὐεε. Ἧς τι. ΤΙΚ2Ό, ργαοζδοίμθ πιμβίοβ 8. σλογασιϑ. «ἴφι. Ῥε, 
ΠΥ, 1. τῷ νεκοποιῷ ἐν ψαλμοῖς, νιδρὶβῖτο ογραποτιιπι ἐγχόρδων;, 
δι οἱ, 4 Ῥτγδεὶξ 118. 4ἱ σαπαδε Ὀτρϑηΐβ ἐγχόρδοις. Οδυδβδ᾽ 
Δυΐθπ), Οὐν ᾿ἴᾶ στᾶθοθ νογίοσιϊ ἡ φμίέα ἢ. 1. οἵ ἐμ 1118 τλῖ}15 

Ῥιαϊπιοστιτι, Β860 6580 ν᾽ ἀδίῃγ. 80. ΠΧ3, πὲ ἀγαῦ. ΠΩ , Ὠοίαι 

ἀπο4π6 νέποονο ἐπ ζογο, δῖ ἴῃ Ῥ16] ζασονσ, μὲ αἰϊᾳιεὶΒ νἱποαὲ δαξ 
αροιγαΐθ αἰφωξαά οὲ ογάιπο ζαοίαί. Ψιά6 δίδολονὶ Οἰαν. ν. 68» 

ΝΙΗΓΙ͂ΚΟΣ. 1. 4. νίκη γ νοέογέα, ἴι. Ξηιὶδ, ἀεφέογτιέέαθ. νὴ, 
ἐΐωρο,. Ἠσδβ. Χ, 11. δὶ ἔαπιδη Δ] δὲ σαλάδαηι τοοῖίυ8, ἐμ ἀ106 
Βιοίϊο, νεῖκος Βαθεπῖ. -ὀ ΨΦ), σορποδοο, ϑορῆ. Τ1,΄ δ. ἰυχῖα 
ορᾶ, “Μίδα, πρωΐ πρωΐ δώσει τὸ κρίμα αὐτοῦ εἰς φῶς, καὶ οὐκ 
εἰς νίχος (δἴο Θηΐπι 8ου ῬΘ ἀτπὶ ΓΤῸ νεῖκος δὰ ἤοπι. 6411.) αδυ 
κίαν ἐν διαφϑορᾷ (810 Θἷπι ἐν διαφϑορῷ ἃ σοπιπιαῖο θ., φιοά πά6 
ἰα οὐ, “ἰοα. ἰποῖρίς, πὸ τϑιγαοπά τη). Ηἰο 16ρ1886 νἱἀδπῖας 
τὴ. Οοπέ, ποῖϊδῖα ἴῃ ν᾿ νεῖκος. - ΠΥ ρᾶτῖ. ΡῚἢΒ ργαεζεοίο, 
»ἱοίοτὶ, ΤΑδοα, Ῥ5. ἼΥ͂, 1. εἰς τὸ νῖκος. Τιοραταμπῖ ΠΥ. - ΠΥ, 
Ῥοηδ. Ἑνθοὶ. ΠΠ, 8: 9. Εοτῖε Ἰερόγαης ΠΧ9 86 ΠΏΝ ἢν 8 ΓΙΧΘ, 
γίποεγαο, δῖ φροῖϊυὰ8Β ἀοάυχοτθης ἴδηΐαπι ἃ ΠΧ9, ]Ἰορδηζαβ 
ΠΚῸ δὰ ἔοτιθδαι 32, οἱ βιτηλ] ἔα. ᾿- ΠΧ2, ἀδέογηΐξας, ἰῦ, 
τούμ;, ἃ ϑϑυύι. 17, 20. μὴ εἰς νῖκος καταφάγεται ἡ ῥυμφαΐα ; πυπι 
ἔπ ρϑρρϑέμζεπι ἀενογαριῖ σ]δάϊι8 ψιάς εἰ Ιου. ΧΧΧΤΙ, γ. 
ΤΆγρη, Κ, 40. Απιοβ. ἴ, 11. .42. Ῥβ84]ω. ΧΤΤ, ι. εἰς νῖκος. ὉὈΣ 

ΕΧΧ εἰς τέλος, ἐπι, ἥἔποπι. Οἱ λοιποὶ 165. 1.ΧΗ], 6, - παρ Ἤν 
αὐἤμο ἐχι αδέδγπμσπ. Αι, Ῥ8. ΧΙ,ΨΤΙΠΙ, 8, εἰς νῖκος. ΓΟΧΧΟ τθὲι 
ῬδΠοΣ εἰς τέλος. ΟΟΠΕ, Ηοὶποὶξ ἔχεγο. 5.5.1, 8. ». 44. εἰ ὅγτω» 

, μην αᾷ ον», ΧΧΧΥΙ, 7. ΝΝ 
Κοὶ. 21}.. ᾿ς 1} 

“ αν--“,ὦ “παι. πθν - 



κ8 οςς ἈὨΠΗΤΗ͂ΡΕΣ -- ΝΟΣ 

“ΝΙΊΠΤΗΡΕΣ ΤΩ͂Ν ΠΟΔΩ͂Ν, νατα αδἐμεπα ἐς μεσ. ἡ 
διϑ. ὨΜ1Ὸ.,, ἰοδείθα, ϑὅγγμδ δον. 1.11, χ8. 
ΟΝ ΠΤΩ, ἰανο. ὙΌΘΛ ἨϊρὮ. ἀδρίμο. Τοῦ. ΧΧ, “5. »͵- 

ψαι ἐπ αὐτὸν οδύνας: υῦὔὶϊ νίπτειν ὯΟῺ ἴδηι. ἰαναγα, 40.8π|, 
οἱ βαπτίζειν, ἀφιᾶπι εἰ φιέαϊεηι ἐαγσέξαν αὐμηαδνε 5. ἐπ ζωπάσγα, 
εἴ οκ δἀϊυποῖο 8. τρειδρθοτίοθ: ἐαγρίξογ ἷαγο δὲ ἐγέδμογε, εξ 
φυΐάθαι ἴα τη ΐδηι ρᾶτίθηι ποῖδί. - ΨΠῚῊ, ῥανο. Θοῃ. ΧΙ ΠΠ, 

5:1. ψιψάμενος πρόσωπον, ἑαναπϑ οἰδὶ νυϊυι. Ἐκχοὰ, ΧΧΧ, 
40. νίψονται τὰς χεῖρας καὶ πόδας ὕδατε. Ἰαναθυπε 518ὲ πιδτιι 5 
εἴ ρε4ε8 Δ4ᾳυ8. οπῇ. δῖ. ΧΥ͂, 2. ΤΟ}. ΧΠΙῚ, το. Ῥδδ]πι- 
1 ΧΧΙ͂Ι, 15. ἐμψαάμην ἐν ἀϑώοες τὰς χεῖράς μου, ἰανὶ οὐπὰ ἔππο- 
οϑοτὶ 8 τη }8 688. (ΟΠ. ποξαῖᾶ δὰ ἢ.}. 6 ϑιυιέάα 5. ν. αἀϑῶος, 
᾿εὐ Κοζῥωπι δὰ Νίαιι. ΧΧΥ͂Ι, 24, ν. 598. 564. - ηδυ, ἐήπ-- 
πιθῦρο. ἴον. ΧΥ͂, 11. 12. ᾿ 

ΝΙΤΡΟΝ, πέέξγωσι, διύσσμδ σογιογβέμϑ δαϊὲ Ξηέείποο. Ἐρτ- 
χηδῖδ δδῖ βᾶθο γῸχ δ αῦτ. Ἴ22 δι ἃ ομδ]ά. γὔὩ, φυοᾶ τάδπὶ 
εἰξηϊβοαῖ, 53, ἰάθιν. Ἰογϑηι. Π|, 22, ἐὰν ἀποπλύνῃ ἐν κίερῳ» 
δὶ ἈΡΙυδ8 16 πὲῖτο. Οοπέ. δᾷ ἢ. }. ϑαποέξέμπι. ὄγπιπι. Ῥτον.- 
ΧΧΥ͂, 20. ὥσπερ ὄξος ἐπὶ νέετρῳ, 5'ςιξ ἀοείυμπι οὐπν ἰΐεο, 50. 
60 πιᾶρὶβ ρδγξγιοδῖ, πάρ πἰῖσααι σαωὶ δοεῖο :βἔυβυν δὰ 
δοτάθβθ δχριγραπδθ τ11}}6 Βαροραμῖ. “29 ἑοδοογέαοσ 1υϊἱΌ. Ὗ. 
0. 1531. ἀθ πἰῖγο: καϑαέρει δὲ καὶ ῥύπον σὺν ὄξει ἐγχεόμενον. 

ΝΙΦΕΊΟΣ, πὲχ, ἀεωκιθ πὲνέδ, ἐπεδον πὲναϊδ οοη εγέξπε 
εδεθοοηαἶδηδ. ἸπῸὺ ζωζροένμπι. Αἱ, Ζδοῆ. Χ, 1. νιφετούς. « 
55. Ρίατ, ἐπιδρεθ. Ὥκαυϊ, ΧΧΧΤΙ, 2. Ζλεοά. Μίο. Υ,, σ. 
Ὑιάο οἱ σαπέ. ἐγ. ρώδν, γ᾿ 37. Ἡδογοῖ. νιφετὸς, ἢ τῆς χιόνος 
καταφορὰ, χιον λεπτὴν {!ονισμός. Τάθαι δα δὲς Ἰοσυτι, ἐὰ 4πὸ 
ψιφετὸς Ἰοριῖωτ, φαΐ, οὐβοσνδῃῖο. σγοπονίο, ἀεδυτηῖμϑ δϑὲ ὁχ 
ἴΐοπι. ἴ]. κ᾿ ν. 6. : , 

ς ΝΟΒΔΡΟΙ͂Σ, τηπίοϊϊἰοροπδ, γαξέοηΐε οαρατ. ϑᾶρ. ΝΠ], 42. 
εἰ 45. πνεῦμα νοερὸν, β8Ριτιτ 5 ̓ πῖ6]] σα η8. Ζ6ς. Ογνεϊὲ 218. 
Βγεπῷ. νοερὸν, πνευματικὸν, ἄὐλον. Ηοόγοῆ. γοερὸν, πνευματι- 
κῦν. νοερὸν μέν ἐστε τὸ νοοῦν (ἴὰ Β6πθ Ογοπονέμδ ρτὸ νοῦν), 
νοητὸν δὲ τὸ νοούμενον. τροφὴ (1658 διαφέρει) δὲ ερόπον τινὸ κοῦ 
ψοοῦντος τὸ ψοουμένον. οὕτω μὲν οὐνκυρέως. λέγονται δὲ καὶ ανρλ» 
λὰξ (16ρ6 ἐναλλὰξ) καταχρηστικῶς. ' 

ΝΟΣ, ἐπέοίίερο, σορίέο, οοηϑέσεγο. γι: γ950, ἨἩΔΡΆΏ. 
εἰ ἨΠΈΡ. ἃ 335. 258. ΧΤΙ, 19. Ῥτγον. 1,.6. ΧΧΊΠ, τι. νοητώς 
ψόευ τὲ παρατεϑέμενα σοι, ἀἰ]ῖροπῖασ οοπδέάογα, 486 ΔρΡροπαας. 
τὰ ΕΡῚ. ]οαγοῖ. νόδε, συλλογίζου, σκόπει. Ψὶια6 εἰ Ιετοαι. ΕΠ, 
10. οἴ σοηξεον 2 Τίαι. 11, γ. δὸ διεέοορὶ 7166. Ἐοοίδε. Τὶ 11. Ῥ. 
ά15, - Ὀδοπυλὴ ἨΠ]ρΡΉ, Ῥτγον. 1, 5. ΧΥ͂Ι, ἢ, 168. ΧΙΙ͂Ν, ν8. - 
ἜΩ5, ἐπιρίπρο. Ἰοτ. ΧΧ,, γι. νοῆσαι οὐκ ἠδέναντο: ὯΙ Ἀτο 
δ), ἐπιρορογμηξ, Ἰαφοταμτ 9} ρϑγὺ 1 γάγαπι τπϑιδεβοβίῃ. 
“ υῦρ ΡΙΒ. οδέοφιον. ον. ΧΧΧΊΪΝΙ, 3. σύνεσις δὲ χειλέων μου 
καϑαρὰ νοήσει, Ὀδὶ ῥτὸ νοήσει ἔοτῖδεδε χορονεπάθτ οσεὶϊ λα-- 
λήσει. - ΩΝ, ζαοὶο, 1ε5. ΧΧΧΤΙ, 6. Αὐάκποὶ ῥχοξδοῖο οοῃ- 
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ἰεοϊάγα εξ, δἷπο 116 δυεϊοσίταἴο Οοάά. Μβ8. Οναδέμο νοήσεο 
Ἀ. 1. πιαΐαν!ε ἴῃ πορΐσεε;: Μ᾽ δῃ ἐπι βδθρίῃ8, ἰἴα ἢ. 1. φυοάαθ 
8ὺ μοδτδῖοα νϑτίϊαῖο γθοθϑδοσαῖ ΓΧΧ, αὐΐα. Ῥαυίδταης, νοοοπι 
νοήσεε δά Ρτδεοεάεπιῖα γεῖρὰ ἢ καρδία αὐτοῦ ματαία πια]ὶιΒ 
φυδάταγα, 4ιᾶπι ποιήσει... « “ΝΟ, Ροπο. 166. ΧΙ,ΓΨΊΙ, γ. 2ο- 
πεῖϑ ἐπ Θ07 0186 6Θδὲ 6χ 88 ἰοαιιθηάι! οῦτ, νοεῖν. ἴἄδαι να]οῖ 48 
δοφπε 6 Ὠγυδ, - δῆ, ροδο,. ι ὅδμι. Ε, 20. 181 δἔϊαπι ἔογω α 
οὐ ὦ οσσυττιί. - Ὅ, σφρέογο. “4. ϑγπιπι, ΟΟΒ6], 11, ὅ. -- 
Ῥιβθέθθβ Ἰερίταν αρυάι Τηφοαοί, Ἰετοαι. Χ, 8. υδὶ νοηϑήσον-: 
ται, οαἱ 181] χοδροηᾶοϊ ἴῃ ἴοκῖα Ὠοῦτ,, δά ἄυο ψοτθα ῥτοχίπιθ᾽ 
δηϊεσεἀοηεῖα, αυδ6 ἰηξεγοἑάρτυπε, ἐδξοτθη πῃ ὅθι Ὦοο δ6η- 
δὰ: ἀδοεὶριθηῖθδ οἱ 91εἰ γερωέαδιεπέιν. .88ρ, ΧΙΠ,, 4. νοησά- 
τωσαν ἀπ᾽ αὐτῶν, ᾿ἰδοαπὲ ἃ τϑῦθιυδ ογϑαῖΐβ 8, φοῃοϊυάδηξ, 4υδῃν 
ἴο Ῥοϊόμελογ. 4888 ἄθρϑαδι ἸΠδτάπη οτοαῖοσ. δὶσ. ΧΧΧΙΨ, Χὅ. 
ψοει τὰ τοῦ πλησίον ἐκ σεαμεοῦ, οοηζέοο αἰϊοτῖυδ νοῖβ δχ τιι δε 
δῖ ΧΙ, 22. Ὡδὶ 6βὲ 1. 4. ἐννοέω, σορέέο αἷδ αἰέφμα τό. Ζοχς 
νι ὲ 2.5. Βνοπι. νοῆσαε» ἐνθυμν δῆναι: Ιάθαπι: νοήσας» ἔδων, 
ἩἨεεγοῖ. νοήσεε, ἐνθυμεῖται. 

ΝΟΉΧΖ2ῃΙΑ, ἐπεοίἑορ οτιέΐα, οορίέαέΐϊο. Βατυοῖ, 1Π, 6. ᾿- 
Μδοο. Υ, 30. υδὲ νόημα οοπσέξία ργανα, πιαολἑπαξίοπισα, ηοῖϊδῖ, 
τὶ Ιορίτας 42 Οστ. 1,11... Χ, δ. 
ΝΟ ΜΤΩΝ, ἐπεοιίσροτιδ, ῬὩ νατῖ. ΗΡἢ. Ριον. ΧΧΥΤΠ, 

11. - ποθ ῥᾶτι, ΗῚΡΒ. Ῥγον. Χ, 6, 20. ΧΙΨΥ͂, ἴγ. ΧΥΤΙ͂, ἃ. 
Ὅλη. ΧΠ, "0. - γἹ123 ρᾶτε. ΝΊρΆ. Ἤχον. Ι, δ. ᾿ηοω, οὐδῷ 
ἔμ, Ῥτον, ΧΥ͂ΤΙ, 1. Ἰμεξοταπι νοοὶθὺϑ ἐκδαισροεῖτίε ἫΝ ΟΣ 
ἀνδρὶ νρήμονε- ϑιν. ΧΙΧ, ,χ5. ΧΧΙ, ὃ. 

ΝΟΗΊΩΠΣ, ἱπεοξορεηέον. 1.8 ἰαβη. ΗῚΡΒ. ἃ 1,8, ἐνιεο δὰ 
ξεπάο. Ῥτον. ΧΧΗΙ͂Ι, 1. , 

ΝΟΘΕΎΩ, ποίλωπ. γορϊάο, αὐωζέογο. ϑαρ. ΧΙΥ͂, χά. νο-! 
ϑεύων, αὐ εονέϊετι δοπεπιἐ ἐἐογμεῖο σοὨτεϊβῖδ, 

. ΝΟΘΟΣ, ποέλιαε,. ααὐμίενέπι. 56}. ΙΓ, 3. 
ἘΝΟΘΑΩΣΣ, σρωγῖθ, ογι “678 40 δέποσγε, 7αἶεο. 5. ΜδοοΣ 

ΠῚ, 17. ψδεθ 8 φυϊάραι ϑι πλριϑπι ἄἀθ πιϑὰ ρτδθβθηῖα 81 Ω11118.. 
Ββαπὲ Ἰαθεϊεῖαπι, τῷ δὲ πράγματο νόϑως, 804 ποὰ δίποασι 
ἔαϊ886 ̓ Βαυάϊωπι τΘ 088 «εἴ ἔδοιίδ ἀετιοηδῖταραπι. Δεδγοῖ. γὸ- 
ϑως, ψευδῶς. Ἠαΐο ορρρπίϊμς ἀνόϑως, δ. 6. ξεπυΐηο, γνησίως, 
ἸΒιοτργθῖα Πεογολίο. 

ΝΟΙΜΑ.Ι͂ΙΣ, ραδοιηιδ., Ραδομαϊἑο, ἐπ ραδοιεὲδ αἷθ ὁγι8 στη 
γεϊϊφωο αγτηθτεέο. Ἐλρμ ᾿ρᾶτι. ῬΩΗ. σασίπαΐμδ. ΧΑ Άδρ. [Υ͂, αὅ. « 
Ῥ3 2, “αρέπατξειπι. Ἶ ϑαῳ. ΧΧΥΠΙ͂, γ4. ᾽ μέρ. νἱἑμέμα. ρα-᾿ 
δομαίϊδ. -- ἋΠ3» “ιωεκέιμηα. ἴον. ΧΧ, 17. μὴ ἴδοι ἄμελξεν νομᾶ- 
δων. Ὑ ἄοττιτ Ὅτ, ναἰἰὲσ, ἸΕΒΊΕΒΡ, Ψί46 ἰμξτα 8.ν. νομή. - Ἰξτν 
ἕνες,, ονεϑ. ἰοῦ. ΧΧΧ, 1.. - ὩϑῸ ράᾶτῖῖο, ραθοθηδ. 1 ῬᾶτΔ]. 
ΧΧΥΨΤΙ, 29. - 5». Ῥαφδμὴδα, ι Άρα. ΙΡ, 23. βόες νομάϑες, θοα 
γο6 ἐόδγο »εν ἰδεονία ραβοσηίδδ. δἰδογολ. νομάδες; βοσκόμεναι 
ἀγέλα. 1ορίτυτ ρῥτβοίθγοα Το". 1, 3. δὶ νομαδες ἐδβῖ ρ] οββθηιᾶ. 
δυρεσῆαοαι, ναὶ 1ᾷεο δἀάϊτιπλ, αυϊα δδῖμδα πγρὺ διέξαῖϊαι 
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φδβοεραπὶ έθδτ Ῥ6Ὶ σδῖπροβ, Ὠ0]1116 δῖ 0]16 ἱποῖαεαθ. Αρυᾶ 
Τιοδοονέάεην φαοαὰα βοῦς νομὰς ἀϊοϊϊας θῸ6 συπι γο]ΐ4ποὸ 81- 
σαθηῖο ἐπ ρϑδουΐδ ἄθρθηβ. 4 Νῖδοο. ΧΙ, 11. νομάδες ἀϊοπηῖωξ 
ΡΟΡΌΪ ἰπ Αταθία, 4υὶ Τιαιληΐδ Νοπιαάεο ἀὐυᾶϊαπε. β 

ΝΟΖΜΕΥ͂Σ, ραξδέον. ΣὙῸ., ραϑοιεεπε. τ Ῥατ. Υ̓͂, ά:. Η!ϊς 
105 1886 νἱἀδηξιν ΠῚ ρᾶτῖ, ΗΊΡΉ. δὺξ, φυοὰ ρῥταδέοσοπάυστι 
οθ860, ἰοοο ψυμευς τοροπϑπάσπι ψομαὶ, τὶ ΠΙΡτὶ ὩσΏΠΌ]]Σ 
Ὦ. 1. Βαρϑηῖ. - π᾿ ρατίϊο, ρασσεῃ. “[4ωὠ. Δπιοδ. 1, 3. νο-- 
μεὺς προβάτων, Ἰᾶδτι ΝΙΔΟΒ. Υ, δ. ᾿ Ζοα. Ονεὲ ΜΘ. Βτοπι. 
ψομεὺς. ποιμήν. ΠΝ. 

ΝΟΜΈΕἊΏ, Θυδόμο}", αἀσοίρίο; φμαᾶνέ ἐπ εἰἐδέγεἐδιεέξογ6, 
ϑίτ, ΧΧΙΧ, 24. πολλοὶ ὡς εὕρεμα ἐνόμῃσαν δϑάνος, ταῦτ, ἴδῃ « 
ᾳυᾶπι τηνϑηίΐτοῃξ αἰϊαυϊά, ἀσοσρεγεσι Ἰασταγι. .1τ8 ἴῃ 1,6 Χ, 
ῬΡαδονῖβ. ϑεὰ ὑτοὸ ἐνόμησαν ϑῖτ. 1]. ο. Ἰεσοπάππι νἱἀεῖοσ ἐνόν» 
μέίσαν. οὖ Ῥτοοῦϊ ἀμ 1ο ἐϊαπι Ἰορῖς ωραέμο, ααἱ γοτρᾶ 1118 
ἔϊα τεδάϊε: περζέξ φμαδὲ ἐπνεπέξοεοιπ ἀεϑέϊπειανεγ γιὲ ζοδητεδ. -- 
Ὑιάο φυσαυο δαρτα 8. ν. κλῆρορ. 

ΝΟΜΗ)Σ, ραδοιῖιπι. δ η, ρογέμδ. ϑορᾷ. 11, 6. ϑίρι!ς- 
οδῖ νοχ μδῦσ φυοᾳιπδ ἐγασέωπι ἐδῖγαδ, οαἷτπα ἀϊνϊδὶο ῥΡδὲ ἔμ" 
πε5 Ποραῖ. - ΥὙΞῚΣ: γ55, ομδίΐο. Ἐποοι. ΧΧΥ͂, δ. δορβ. 
1Π|,.1. - πϑγο. σδθηεθ, ΧΙ ΥΝΙ͂Ι, 4. Ῥατσαῖ. 1, 59. έο. 10Ρ. 
ΧΧΧΙ͂Χ, 8. εἴ 4116] αἸϊφυοῖῖεθ. ὅγπεπ, Ηο5. ΧΠῚ,6. -- Ὁ. 
Ῥοαῖτν. ΤΟΧΧΉΗΤΪ, ᾿. ΤΧΧΊΤΗ τά. 165. ΧΙΤΧ, 9. -- [53 ἴῃ δι4- 
Ὅ]ΑΥῚ (δγπεπι. 2 88πι, ΥΤΙ, 8.), ἴῃ ρῥἴατ, Ὠ4Μ2. ραάδομα. Ῥτον. 
ΧΙΝ, τό. Ιεσθηι ΧΧΙΙΙ, 5. το. Τ|,, 1γ..ὄ εἰ 1101. 7π6. Ῥβδ]τη. 

ΤΧΙΥ͂, τϑ. ὅγπιπι. 1οοὶ. 11, 22. - ὯΠ5., ἐογγδῆδ. Τοῦ. ΧΧ, 1.7. 
μηδὲ νομὰς (αὖὶ ϑγηιπιαολμα δεῖθρα Βαθ61) μέλετος καὶ βουτύ- 
ρου. Ἐοτῖο Ἰαρετυπῆ ὉΠ 4 ἃ Ὁη3» σφεα ξιενη, ἀμαὲέ δγθδοπι, ρᾶ- 

νέῆ. 864 ὃπ5" φαοᾳυθ ναὐέοπι. οὐπὶ τουγθηῖθ ποῖδϊ, Ὁ] βυπξ 
Ῥδβουδ. - Ὠηὴ. “14. Τλεοαά, ΟΟΒ6). 1,4. ΨΙ, ο. Ιορίξος 
Ρτιδϑῖογθα ἴῃ το] 18 ϑγγηπερολὲ Ῥδαα. ΧΟΙΧ, ὅ. ὉὈ1 ἸῸΡ 
το! ας λαὸς νομῆς αὐτοῦ. ΜιάοϊοΣ ϑγημπαοδιδ πὰ νομῆς ἀδ 
δὰο δήἀάϊ 1886, ᾽ξ πρϑηιῦτα ἀθαι8118 τοἀάοτεῖ, ΕὈτῖα886 δὰ- 
ἴδ 6 δαφυδηῖθυδ υο ἱτγοροῖϊ, πὶ δὦδθο ρογιίποαι δὰ 105} 5, 
ᾳυοὰ δρυὰ ϑδγπιπιαοΐμπε Ῥὲῖ χειρὸς τοδάϊξευπι Ἰορίτατ. Ἐκ 
Τη68 δϑηΐζεηϊία οτάο νϑεδοζυμπι δδὲ Ὦ, 1. ροστυτθαῖοβ, δὸ ἐϊα 
τοϑιτϑηάϊε: ὑμεῖς δὲ λαὸς χειρὸς αὐτοῦ, καὶ πρόβατα νο-- 
μῆς αὐτοῦ. Λαος χειρὸς 65ῖ ρορμεῖμδ, φιιοπι πάη διεα ἰδη εν 
ἂς δειΐσπθο ἀμαὶ!. ϑίῖταο ΧΙΠ, 21. ὈΔὲ ψομὴ ε8ὲ ραδιείΐωπε, 
)γαεάα. Ἡδογολίο τοϑῖ0 681 1. : τῤοφη." Ν. 8. νυ. κυνήγιον. 

446 1.45. ΙΥ̓͂, 20. δες. οοἶ. Ολὲδ. ἀπὸ τῆς χλόης τῆς γῆς ἔσται 
ἢ νομὴ σου, δὶ πι18}]} ἔπ τόχεα ΟΠ]. Ἰορίτατ. 4 Νίδοο. Ὗ', τά. 

. ἐν χειρὼν νομαῖς. Αἰγίαδ Ἰοπέαπε νοτιὶς ἐπε πιαπίρτι σαρέξρέ- 
ἑαΐέσ. Μετθυτα νοὶ ρατεϊοΐρί πὶ ἀϊβοιπιϊ]δίατ, ΓκΓ δυΐϑτιι βογτοο 
ἀ6 τηδηποιρδι! 8, α0ἃ ἴῃ βοινίταΐοηι σοδιιοῖϊ οαρίδο τ 8 ἴῃ « 
601846. Ουοά Οτδθοίδ 6βὲ ἐν χερσὲ νέμειν, 1ὰ Τ δεῖ ηὶ ἀϊδαηξ γεαγ- 

 Φμρὲο ἄαγθ, γοὶ πιαπομρὲο ἀαέππι ροξοίογο. Ἰία ἀρ Ἐ. 1. ἴῃ 
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εχ. Φαδογὲθ. Ἡδεεγοῖ. νομὴ. τροφὴ, βοσκὴ» ποίνη (1688 ποί- 
μνη)») μερὶς ὕϑατος. Ἰάδπι: νομαὶ, βοσκήματα, βοσκαί.͵ 

ΝΟΜ271᾽ 242, οπεοέξπεο, ρμμέο. τ“ ῬΊΉ. οορέξο, ἐπιαρέπον, 
᾿ ϑγπιπι. Ῥβαῖαι. ΧΙ Χ, 21. - 101, δέπιδἐἑέμαο. δγπιπι. Τ᾿ Ξ41πι." 

ΧΥ͂Ι, 15. ἐνόμεσας. - ἤγλη δεᾳὰ. ὃ. Ι0}. ΧΙ, δι, Ἐϑϑὺ "0 
ΠΕΣ, θὲ δ68εὲ νοδὲα αὐ δαρίοηέΐαπι. ϑγπιπι. καὶ νομισϑησέσϑε 
φρόνιμοι. μῖρξ. μὲ ρμμέαγοηπιϊπέ 9686 δαρέαχιίθθ. Δομίξεσθαφ᾽ 
εἰἰδαὶ αυδη ἀοαυθ ῥτὸ εἶναρ ῬορλΌΣ, ν. ο. ἀρτα Φἰμγέρ. Απάγοπι. 
ν. ιὅ. δὲ εἰ ϑὰρ. ΧΙΙΠΤ, 2. ἃ Νίδοο. ΧΙΥ͂, 4. προσάγων αὐτῷ 
στέφανον χρυσοῦν καὶ φοίνεκα, πρὸς δὲ τούτοις τῶν νομιζομένων 
ϑαλλῶν τοῦ ἱεροῦ» 80. τινὰς, αθόοτουδ 1}}} σοσουδαι δυτϑᾶπι δὲ 
ῬδἸπιδαι., δὲ ρσδοίθσε δοζαπιπθὸὲ αυοδάδιμ ταηοϑ ἴδ ρ 1. Ἐπ0- 
ἄἀδπὶ δθῃ88 νϑυρύτη ψομέζεσθαι 411845 οἰἴΐδα Ὀϑυγραῖοσ, Υ. 0. 
δρυὰ 7Πωογα. ΥἹ, θο. σφάγια τὼ νομιζόμενα. Μιᾶδ ϑαΐπια- 
δίιιπε ὧδ ὠδεγὶ Ρ. 458, Οομξος οἱ Κοζἑμπι δὰ Αοι. ΧΥ͂Ι, 
χ5. ῥ. 1257. 

ΝΟΜΙΜΟΣ, ἰερο ἐποέἑέμέμα, ορἐἐέηιια, ἴορ αἴθ. ἃ Μίαοα. 
ἸΝ, 11. τὰς νομίμους μὲν καταλύων πολιετείας. 4 Νῖαοςς. Υ, 56. νό- 
μίμος βίος. νἱῖα ἑογὲ οδαξοαο σοπνεηΐδησ. ; 

ΝΟΜΜΟΝ, ἑμδ, δε, ἔδρα ἐπϑέϊξιρέωπι. Ὧπ Ομ α] ἃ, ἐσς. 
ΤΠ δα. ΥἹ, 5. - ὉΠ. Εχοά. ΧΧΙΧ, ς“8ὅ. ΧΧΧ, 41. [,ἐν. ὟΙ, 3,8. 
εἰ 41:01. Τλεοα. 1,εν. ΧΧΤΙΙ, 4:. - πρη. Εἰκοά, ΧΙ, 24, ,χὅ. 
ΧΧΥ͂ΙΙ, 41. δὲ αὶ. - πῇ, ἔοσχ, Οδη, ΧΧΥ͂Ι, 5. Ῥτον. 
ΧΠΙ, τ. 58. Μδοοαβ, ἴ, ά. τὼ νόμιμα, ἔεπ οἐ τοϊρίο ἸΠοβὰΐοα. 
1 Μίαοο. 1, 14. ργπιπαβέυμν ΗΠ ΘΓΟΒΟΙΥ πΝῖ58 δχδισυχογαπῖ κατὰ 
τὰ νόμιμα τῶν ἐθνῶν, ροπτϊλαμι πιογο. ϑιρηΐβοαι ΐο νόμεμον 
γέέεπι, πιογόπιγ) αυἷὰ Ὦϊ δαθρῖτδ δδάδηῃ, ατἃ 166685, 8:1 νἱ, 
εἰ ἰηϊεγάσηι ἴῃ 16ρ65 αρϑυης, 2 ίο Οα64. ΧΙ... 455. εα. Ἠεῖπι.ς 
τὰ περὶ τὰς ταφὰς νόμεμα. Ροϊγῦ. ΤΥ͂. ο. θΆ, 4. τ κοινὰ τῶν ἀν- 
ϑρώπων ἔϑη καὶ νόμιμα. Ὑιάε ασυοᾳπο ἐπέτα δ. νόμος. Ο86- 
ἴεταπι σοηξος ἐδ νοῦ ἐρϑα “4εἰαπ. Κ΄. Η, ΧΙΙ, 4. ΧΙΗ͂, ὃ. 
ΧΙΥ͂, 54. ' ᾿ 

ἘΝΟΜΠΊἽΜΩΣ, ᾿οοπροπέδηδεν ἴορὺ, ϑροοϊδιίπι Μοεαίσαθ.͵ 
ἀ ΝΙίδοςὈ. ΥΙ, 18. 

ΝΟΙΜΙΩΣΙΜΑ͂, πωπιΐδπια, ἴξ. Ζαρα σανοίξωπι, δέαξέιξιηι, φαἰὲο 
εἰωπι, [12.,) βογαῆ, ταεπιθη,. ἴξ. οδοῖμδ. ϑγύπιπι. Νπτι. 1Π|, 47. -- 
Ἰ᾽5υ:, ἀγαοπια. Νεῖ, ὙΠ, γι. - Ὧ1, δα. Ἐδάτ, ὙἼΠΙ, 55. 
ἔδωκαν τὸ νόμισμα τοῦ βασιλέως διουικηταῖς, ἄαθδιι φαϊλοέμηπι τορὶδ 
᾿Ῥιοουταῖοτίρυβ. 1 Μίδοσαρ. ΧΥ͂, 6. ϑίταο. ΧΙΧ, 24, δθ0. εἃ. 
(πιρὶ. παραβαίνοντος νόμισμα ὑψίστου, ὉΡῖ τοϊλαὰλ 1Ρτὶ ψο- 
μὸν δ ϑιῖ. : ' 

ΝΟΜΙΣΤΈΟΝ, επἰοεἐπιαπαίζμσι, ἃ νομίζω. Ἐ). Ἰδτετι. 
γ, 85. 58. 65. 

ΝΟΙΜΟΖΟΤΗΣ, ἱορίοϊαίον. Δ, ἐστ δὲδί8. ὅγπιπι, Ῥαι.. 

ἸΧΧΥ͂, ι5. Ῥοτιιιίδθδο γόῦθαὶ μοῦσ. γἱάοιυς ϑγπιπισοΐιδ οὐπα 
ΠΟ, ἀἰοοξοῦ. 

ἝΩ 



-- 
»᾿ 

3, ᾿ ΝΌΜΟΘΕΣΙ 4’ -- -ΝΟΉΟΣ - 

ΝΟΜΟΘΕΣΤΠ 42; ἰοριοίαείο, ἰδα. ἃ Μδϑοο. ΟἹ, 45. τὰς ἁγίας 
καὶ θεοκτίστους νομοϑεσίας. 

ΝΟΜΟΘΕΣΜΩΣ, ἐοραίἑεδν, ἐερ εϊπιδ, ΔΙ ." ἔκ. 4. 
Ῥτον. ΧΧΧΙ, 26. νομοϑέσμως, 4. ἀ. κατὰ ϑεσμὸν τοῦ νόμου. 

ΝΟΜΟΘΕΊΒ “2, ἰορόπι ἔδγο, ἵἴ. .οοδο. ᾿ῚΣ ΗΒ. ἃ 
) ὕοοσο, ἐπδύξξιο. Εχοάα. ΧΧΙΝ 12. τας ἐντολὰς. ἃς ἔγρα- 

ἠδὰ Εἰ νομϑϑεῖπς ὡς αὐτοῖς, Ριδϑοορίδ, 4088 ϑοτὶρβὶ, τι ἀοοθαδ 

1108 8. ἑποιέοεν 1}}18. γιά εἰ Ὥδυις, ΧΥΠῚ, το. Ῥεαΐα. ΧΧΙΨ, 
9. νομοϑετήσει ἁμαρτάνοντας ἐν ὁδῷ, ἀοοσδίε Ῥθοοδῃῖθ8 1 Ψ]8, 
γιά6 ει Ῥβ81πι. ΧΧΥΙ, ι7. Ῥβ84]πι. ΟΧΥ ΤΙ], 33. νομοϑέτησόν μὲ, 
κύριε, τὴν ὁδὸν τῶν δικαιωμάτων σου. ἄο66 τιο, Τ)οπιΐπο, νἱαπΣ 
βίδιυϊτογαπι δαότυπι. - ΠῚ, ρέενέα ἐθπιρεοέξνα. Ῥ.. ΙΧΧΧΗ͂Ι, 
σ᾿ δοινοχ ΒΘθτ. σα 80] τη ρέμνέαπι ργέπεαηι δθὺ ἀπε ηλη ότι; 
864. οἴϊδηι οἀοσίογεπι ποῖδϊ, οἱ 811 ῥδσῖ. ΗἰρΒ. ἃ 55, ἀἄοοθο, 3 
Νίδοο. ΠῚ, 15. Ηεεγοῖ. ψομοϑέτεϊ, νομοποιεῖ. ϑωῤάδ: ψνομοϑε- 
φώ. δοτικῇ καὶ αἰτιατεκῇ. 

ΝΟΜΟΘΕΤΗΣ, ἐορίδίαέον. τ ]Ὁ (π Ῥτο ΜΝ), πιδέμδ. 5: 
ΤΧ, 41. ΓΧΧ νομοϑέτην) Κ μέρ. ἰορἑείαέογοπι: ἢ. 6. ἱπβίιδ 
608, πὲ βοίϊδῃξ, φυοὰ Βοπλίμε8 βϑιηῖ, Τορθγαηξ Δ ἃ ΠῚ. 
ν“ἐναδε Ἰορἶδ86 νἰἀθιυτ ψύόμου ϑέτησιν. Ὑιὰα αᾳυοᾳθδ ἱπέγα Ὃ- 
ν. νόμος. 

ἘΝΟΜΟΦΑΓ7) "4. 4 Μδοο. 1,27. 864 εδιῖ Βοο γΟΟΔΡΌ] πὶ 
ὩΠ81}}, δο δῖηϑ ἀυδῖο τοροπθπάυπι μονοφαγία. 

. ΝΟΙ͂ΜΟΣ, ἴοα, πιαπάσέμπι, ργαφοσρέειπι, ἴτ, σαπέξοιμτς 
γερίο, Ῥγαθίδοέιιτα (Οοπξ, ϑέωγξ. 46 αὐἱαί. αοσα. ν. 92.), ἐγ» 
οέτι8, Ῥγονίποῖα. ἈΔῚν νογδωπι. Ῥβαίια. ΟΧΥ ΠΠ, δῳ. οἱ 1οά. -- 
ἢ. Ἐβ1}. 1, 8. 15. ΠΙ, 8. αι. ΥἹΙ, 5. - γῇ. 1οβ. ΧΧΙΥ͂, 

, αὖ. Ιοτϑαι. ΧΧΧΊ, 58, - ΠΡ. Ἐποὰ. ΧΗΙ, 43, ΧΙΠ], το. 
1ιονίι. ΧΙΧ, 10. δὲ δἱἱδὶ. -ὀ ἤμην, γορϑυθη 6 σοίο, ἐΐπιθο. 
ϑγπεπι. οἵ ΤΧΧ δά τε, ΠΟΠΏ0]1]86 ῬΈΔΙαι. ΟΧΧΧ, 4. ἕνεκα τοῦ 
νόμου σου, Ῥτὸ ὨΕΡΓ. ΨΎ ἸῸΝ» μὲ γθφθγθη ον οοέαγία. ἴμ6ρ6. 
Σὰ ΠΘΏΡ6 ΜΠ.) οἵ ἀοσθρθγαπῖ ρτὸ πΏ. Οσηξ, ϑολαγζοπδεν. 
ϑέμπι δὰ Οαρροἰὲ Ονε. 8, Ῥ. 528. δὸ ̓ δὰ ". 1. ΜΗοπέξαμοο- 
ιδεώσυ, - ἋΟΝΟ, Θαδεϊσαΐίο. Ῥτον. ἵ, ὅ. νόμους. ΑἸ] παιδείαν, 
ϑεὰ νόμους» αυΐρρε εἰοραπεῖοτ, 6δϑὲ γεσα Ἰθοῖϊο, -- π᾿ (Π ΡΙῸ 
δ4), πιϑέμϑδ.ι ὅγπιπι. Ῥβδϊαι. 1Χ. 21. 468, Ἰερ1886ῖ ΠΛ ΤΌ. Εοτ- 
ἴΔ886 4406 βοτίδοπᾶσπι 65 νομοϑέτην, υὐ Βαθου ΤΧΧ, φυῖ 
ΠΛ Ἰοβδτυπ. - ΠΣ. » γέσππι. 165. ΧΊΧ, 2. πόλις ἐπὶ πὸ- 
λιν, καὶ νόμος ἐπὶ νόμον. .οεἰνιῖδ5 δἄνογϑιιϑ οἰνιταΐεαι, 6 γ86- 
ξὲο δἀνοιβθοβ γερσίοποπι. 146 απ ποῖδϊδ ἰπ ὅπ Βαΐυδ δτιΐ- 
ΟἽ]: δὸ Ερὶρλαπίξ ἤαεγδδ. 24. βαοφιἐἑαέαν. ᾧ. ν. -- ἸΑΧῸ ῥγωδ-- 
φερειεπί, Ῥτον. ΥΙ, 20. - Ὁϑυ ἐμαί ἑαλιπης [εγϑιὰ. ΧΤΙΧ, 116 
οἷς οὐκ ἦν νόμος πιεῖν τὸ ποτήριον, ἈΒῚ νόμος ποῖαι ἐάῖ, σπμοά 
᾿δϑοιγραίζεπι 8ἐγἐοέιπι ἐμ ἤδγὶ ἀἰσόδέ. -'- ΜΔ ΝΡ, ἃ Μπϑὸ, π|6- 
ἕμοῦ, ϑγπιπι, Ῥβδ]ω, ΟΧΧΙ͂Χ, 4. Τταπβιαϊθταπε, αὐδϑὶ 68- 
Βεῖ ἃ ἢ». Υ᾽᾽ά6 βῃρτᾶ 8. νομοϑέτης. - Ὡν, ροριίμσ. Ῥβδ]η. 
ΤΥΠ, 11. . μήποτε ἐπιλάϑωνται τοῦ νόμου σου. . [τὰ φυοψὰθ 

λ 



΄ 

“γαῦε Ῥεαϊέεν. οπι. δὲ Ῥέωο, ΗΝανέωσ αὸ “δεριθεέζπες ἢ ας 
Ῥεπῖ. ϑεᾶ νϑῖὰ εὲ δητ αυϊβδίπια βοστ ρζατα ἔξ τοῦ λαοῦ μου. 
Κι. Ρορμέῤ πιεῖ, Οοπξ. ϑέαγοξ. οαγπιίπα Ζανέαία Ὗο]. 1. ν. 

. χὅο. 6. ὲεέοηξερογ 1) 1859. ΑἸπεϊδίαπολίηέαπαπι Ρ. 22. Ὅοτθα 
τοῦ νύμου σου Ῥοϑῖ ὃ λαός σου δρυὰ ϑγπιπιασλιοπτι ΒΘ 88 ρδυθᾶ 
δήάεῖα δυηξ, πδὸ 1118 δ] αυϊά γεβροπάσθι ἔπ τοχῖα Ὠοδταΐοο. - 
ἜὮΡ, ἔσπιριδ. 165. ΧΧΧΙΙΠΡ, 6. ἐν νόμῳ. Ἰμοροτατξ ΣῚΡ ναὶ 
ὩΣ). - 8, 05. Ῥτον. ΧΧΙΨΝ, ). Τυάΐσο 2οδαϊονἐδέητο χὰ Μβὲδέ, 
ΦΖἬἝεοῖ, Τ. 11. Ρ. 542. ἐκ νόμου ἀπιϑμάδηάυπι ἢ..]. 681 1ὰ ἐκ στο- 
ματος κυρίου, ταδὶ τοη οορίῖα886 νἹἀ δῖαν, 608 56 δ. Π| ΡΟΙΓΙ8 
Ὦ. }. 8ο φυϊάδπι ποι πι616 δχργθϑϑ886, οἵ 8 Βαυὰ γᾶγοὸ ποῖδιϑ 
Ῥεοσ τποϑοηγηίδηι 24], φωοαΐ οΥε ῥγοίεγειν, δἄάδοψιθ δἴξααι ἦ6-- 
ὅπηι, σπαπαάαέμπι. - ἸΩΔΠΒ, αεογδέμεπι. Ἐ81}. 1, 20. -- ἔνυδη, 
ἐπιρέ5. “4. Τλοοα. Ῥτον. ΧΙ͂Χ, “8. ὉΡὶ ἴδπιδὰ ρῥτὸ νόμων 16- 
δεπάσπι ἀνόμον. Ψῖάα δὰ Ὦ. 1. οπεξαιμοοπέιμηῃ. - πώ, σαπ- 
2έοιτι. Ώευϊ. ΧΧΧΊΙΙ, 46. ἐλάλησε πάντας τοὺς λόχους τοῦ νόμοιλ 
τούτου, Ἰουδαῖον οὐμΐα νοῦῦα Βυΐι8 οδηῖίσί. ῬΌδοξέμα: 
Νόμος ὁ κιϑαρῳδικὸς. τρῦπος τῆς μελωδίας ἁρμονίαν ἔγων ταὖ- 
τὴν καὶ ῥυϑμὸν οὐρρισμένον. Οοπῆον διΐδηι διάίαπει δὸ Ῥάανονί- 
πιωπ 8. Ἡ. ν΄. 810 δἴϊαπι ϑολοῖ. “γέδέορλ. ἐπ Ἐφωΐέ. νι. 9. ἰοβῖδ-- 
ἔστ, ηυοά ΒΥπιηὶ ἴω Β6ο5 νῦμὸν ἀϊοῖξ βίπτι Νόμου δὲ καλοῦν- 
ται» ᾿μαυϊξ, οὗ εἰς ϑεοὺς ὕμνος. ἘκΊαπι 6χ “γι δέοέοίο ἀϊδοϊτιιδ, 
ηποἀ σαπ τ] εῃ 86 οἰἐπι νόμου ἀἰοῖδο δἰπι. Νίδιι ΤΦνοδίοπι. ΧΙΧ, 
48. φυδοτῖῦ: διὰ τί νόμος καλοῦνταν (80. ὕμνοι), οὖς ἄδουσεν, οἵ 
τεβροπάοῖ: 5) ὅτι, πρὲν ἐπίστασϑαε γράμματα, ἦδον τοὺς νόμόυς, 
ὅπως μὴ ἐπιλάϑωνται, ὥσπερ ἐν .“2γαϑύρσοες ἔτ᾽ εἰώϑασι. Καὶ 
τῶν ὑστέρων οὖν ῳδώγ τὰς πρώτας τὰ αὐτὰ ἐκάλεσαν, ὅπερ τὰς 
πρώτας. Υιὰθ ϑραηλοπι, δὰ Οαἰιπιαοῖ. ΡΒ. 510. οἱ Πσοπέμπι δα 
Σκόλεα Ῥ- ΧΙ,. ψηάο Ἰυσο]οηῖδε ἀρρατοῖ, ὀσγαβ86 7γοἠδογιοέτεπε, 
401: ΓΧΧ πορη 16 ρ 886 διαί. - πὰ, ποπιθη. ἴδοτθαι. ΧΧΊΗ͂, 
27. ῬΙοιί4υθ ἔθτθ, 4008 σοηδαΐαΐ, οΥ οἱ ΣΤΘσΘΒΕΊΟΡΕΒ ἔῃ Ορὶ- 
Ὡΐομ δ νΘΊβδ:ἴΌΣ, ῥτῸ νόμόυ Ὦ. 1. τοροποηάυηι 6856 Ονόματορ) 
(0}}. Ῥβδ]ην. ΟΧΧΙΧ, 4. δὲ 1986. ΧΙῚ,7|, 5. ϑ8εᾷ χἱῃϊ Ιἄδο β6οῦβ 
νιάδῖυν, ἀυΐα ποπιέῖ 7)6ὲ οοτασιοὰθ (. 1. 46 ἐσρίδμς αἱυϊπῖΣ, 
ἜΧΡΙζεατὶ ροξεδῖ δίαιιθ δάεο ἄδθδϑε, - ἢ, ργαξίαγιπι ἀοέτο. ἢ 
Αταοϑ. ΕΥ̓͂, δ. ἈΌὲ ᾿πάθδ16 Ἰερογαπε πὙὮ. -- ΠΏ. Ἐχοά, ΧΙ, 
49. Ῥπ5δϊαι. ΧΥ͂ ΠῚ, 8. Τε8. 1], 5. Ἡδαρρ. 1ΠΠ|,.Χχ1. νόμον, 4616 ἐσθ. 
86, φιραθϑέξοσενπι ἰορίδ. ΝΙΔ]. ΤῈ, δ. οὲ αἱ ϑδβριϑβϑίπιθ. 88}. 
ΥΙ, ἀινήμοκ. Κμάρ. Ὀδθ6: ἔἴομεπι ἐμδέξέδαθ. δῖταο. ΧΧΧΥ, 4... 

ϑ . . Φ 9 , ε Π] ψύμος, αἰοέαπιε σοπϑοξεπέέαθ, δϑῖταο. ΧΧΧ, 17. νόμῳ υὑψίστου, 
401 1δηϊίαΐθεῃ ἰὰ οοτχίρίοπαο. ρτοχΐπιο ργδθοῖρὶῖ. 1 Μίασο. Χ, 

ΝΟΜΟΣ Ϊ25 

΄ 

ὅο. ἀπὸ τῶν τριῶν γόμων τῶν προστυϑεμένων αὐτῇ ἀπὸ τῆς Σα- 
μαρείτεδος καὶ Γαλιλαίας, ἃ τῖρ8 ργαοξεοεμγἐθ, 486 δάἀάιῖδ 
ΒΘ 1}}} (80. Τι4846826) εχ ϑαπιδτῖα οἱ Οδῆδοα, γιά οἵ 
ν. ὅ8. ϑγγμϑθ 101 ρδὺ ρμογέϊοηδι;, νϑοΐξξσαΐ Ἰυϊτονρτοῖδῖμπδ 6ϑῖ, 
αὐυδπὶ ποι! οηδην 4409 ΒΑΡΘχΘ Ροϊεβῖ ἃ νέμεσϑαι, αἐνέάεογα, 

᾿ ραγεγές ΧΜδοο. ΧΙ; 84. δ7. οἵ οομξ. 7οδορῆ. Αἰπεέφιν Ἐ.. ΧΠ].᾿ 

4 
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ωξ κοῖ, ἐπάντϑ το 

.4 ΝΟΜΟΦΥ ΑΛ4Ξ --τ-ὶ ΝΟΣΣΕΥ͂ Ω 

ο. ά. ν». βά4. δ: 1,. ΧΠΙ. ο. 5. Ρ. 646. ἩἨξεεγοῖ. νόμος » ϑεσμὸὺρ, 

3 

συνήϑεια, νομὴ, τόπος καὶ λόγος. ϑεέάαθ: νόμος καὶ χώρα, διὰ 
τὸ ἕκαστον ἔϑνος ἐδίοες νόμοις χρῆσϑαι. Οδοίοταπι οὐπ ψόμος 
γεσίοποην νοΐ ργασζεοίμγαπι οἰρτίθοαις, π΄ οἄιτοπῖθυβ8., αυ88 
Ἀοπιδηδίῃ βοαιθπεατ, Ιοο18 6 100. ἸΜΙΔΟΟΔΡ. οἰτϑεῖβ (φαῖρυϑ 
δάάε ») Νίδοο. ΙΨ, 3.) τϑοῖίυ8 βου δίτυσ οὐπὶ δοοθηῖα ἢ Ὁ]11π18. 
Νίδαι νομὸς Ραάδοιωπι, ραδιέῖωπι, δἵ ἰὼ ἀπένδγβυτα δδαῖσπε, πραπ-- 
δέοποπι, Θἵ βρδοϊδίϊπΊ σορέοποπι, ργαθίδοέμγαπι, ργονίποΐαπε, 
Ῥιδεβοσῖίηι ἴῃ Αοργρῖο, ποῖαι. Εἰ δῖο δἰίδτι δρᾷ 81106 διισῖος 
168 Οτδδοοβι οοσυχεῖς,. 7) ͵οά. δέο. 1.10. 1. Ρ. 66. Τῆς «Αἰγύπτου 

. δὲ πάσης εἰς πλείω μέρη διῃρημένης (ὧν ἕκαστον κατὰ τὴν ἐλλη- 
ψικὴν διάλεκτον ὀνομαζεταν νομὸς), ἐφ᾽ ἑκάστῳ τέτακται νομάρχης« 
γιά οἱ Πεγοαοέὲ οἱ δὲγαδοπῖδ Ἰοοᾶ ορϑογναῖα Παρλοίἑο αἀπηοέξ. 
ῬἩεγοάοί, ἐπ 5.8, Ρ.. 46. δὶ οδεἴδαι 168. ΧΙΧ, 2. νομὸς ἐπὶ νομὸν 
Ῥῖο νόμος ἐπὶ νόμον βοτΒαηάπηι ἰαάἀϊοαῖ. Οοπξ. δὲ Μ͵αγελαπιδ. 
ὅση. Οἄγοη. Ρ. 559. Τέέἐπιαππωηπι αα Ζοηαγαα ες. τάρ΄. δο 
Ἦ. ϑιορλαπὲ Τῆσδ. 1. Θν. (6. Ζοπά.) Τὶ 1. ͵ο]. 2. Ρ. 244. 
δεαυ. ὅ Μίδοο. ὙΠ], 5. νόμου Σκυϑῶν ἀγριωτέρα ὠμύτης» ΟΤῸ- 
ἀοἸιταῦ βδουΐοσ ϑογίβατγυμι ππογέδωο. ὅ Εϑάτ. ΙΧ, 59. 0νὶ νόμος 
νοΐμπιθ, ἐξδγεπι ἐερὶδ ποῖα, Ἀ6Ρτ. πο Ὁ 90. Νόμοι. ΥΠ|Ι, 
᾿ 5 Ἐξάτ. 111,21. Ὀδὲ εοὲ ππαπάαέωπι, ἰθς. Ομα14. ὩΡῸ Ειβάτ. 

ΤΠ, 25. ἱ ΄ 
ἘΝΟΜΟΦΥ͂ ΛΑἙΞ', ομδέος ἰσρίδ. ἅ Νῖίαοο. ΧΥ͂, 82. Ὑ14Φ 

Ῥλοεὶξ Ζωδα. 60]. 221. ΒᾺ} νομοφύλακερ. 
ΝΟΣΕΡΟΥΣ, πειονγδοδμδ, πιογδέάμδ, πο δαπμδ. Ὑὶάδ 80- 

Ῥτὰ 8. ν. ϑανατος. 
ΝΟΣΕ Ὡ.. πιοτδο ἰαδογο, αἀδρτγοίο. ᾿δτι, ἰάδθηι. ϑγπεπε. 

Οοη. ΧΙ ΝΙΠ, ᾿. ὁὲ τ ὅδ. ΧΧΧ, 3. 586ρ. ΧΥΠΙ, 19. ψυχρ 
ψοσοῦσα, ΔΆΪΠγΒ ἐΐπιοῦθ ρέθημδ, οἵ Ῥ8.]0Ο ροϑῖ ἐνόσουν 5) ἐ67.- 
7076 ρογοοίἐσδαπΐμν. ΔΑριὰ Οτάθοοβ φποαυδ νόσος 46 νἐἐέΐδ απ ὲ-’ 
πιὲ ἀϊοίταΣ. γιά, Ζἑοέον. ΚΣ. 1. 1, "4. εἰ Τρεῤίον. Οὗδ46. Ογέξ. 
Ῥ- 377. Οναπηιπιαέίοιο ϑαηρόνια. ΜΙ. (ἀρυὰ Ζαἴοξεπαν. δὰ 
«μγίρ. ἔγαρπι. Ρ. 180.) νόσον ἔχειν ἀνεὶ τοῦ φαῦλον ἔϑος ἔχειν. 
Οοπξ, φυοφυς Ζοκίοοη Ν. Τ. 8. ἢ. ν. 

ΝΟΙΣΟΣ, πιογδιια, αερτέξμαο. Ἔχὶν νέα. Τοῦ. ΧΧΙ͂Ψ, 282 
ΝΙ,. - αὐῖπ, ὅγπιπι, ΟΟἘ6]. Υ, χ2. « δπ. θυ, ΧΧΥ͂ΠΙ, 80. 
ΦΡΑτΑΙ. ΧΧΤ, 19. ὅγπιπι. [65. 1, δ, - πὴ, ζαηρμον. Ὦδυῖ. 
ΨΙ], 15. - πὗγιο. Εχοα, ΧΥ͂, 26. 2 Ῥδσ. ΧΧΙ. 16. - Ἐπ 
Ρίυν. Ὥθυϊ, ΧΧΙΧ, ).. Ῥε. ΟἹ], 5. Αἀάο Πδπ. ΧΙΠ, 57. 860. 
οὐά, Ολὶδ. ᾿ 

ΝΟΣΣΕΥΩ, πίαϊῆσο, ἴκ.' δέγμο, γχ}} ῬΙΒ, 1.5. ΧΧΧΤΥ, 
15. ἴογεηι. ΧΙῖῪ]Π, 28. περιστεραὶ νοσσεύϑυσαι, οοϊαπιρδο γιὲν 
εαὐϊεαπέθδ. Ἡεαγοῖ. νοσσεύουσαι.) γεννῶσαι. ιάθ εἐ ἘΖΕΟΒ. 
ΧΧΧΙ͵, 6. οὲ Ὅδη. ΤΥ͂, 9. 860. οοὦ. Οὐλέδ. -“- πὴ), ρῥοδϑέαϊδο. 
Ῥιον. ΨἼΠΠ, 22. αὶ Τρέρλαηπέμε ἤαογθο. 69. Βαρϑὲ ἐνόσσευσε, 
νείμξ ρωδέμπε ὀχοϊμδὲξ πιΘ. Τιορὶξ Α1115 ρυποῖδ βΌ 6 οῖῖδ 523», 

δια ῥοανίέ πιο, γοὶ ἐπὶ πα μὲ ρμεέζωχη σποίμδεε πδ, Ὦ. 6. ροπιρδέ 
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οἰ ρον ανέξ πε6. ϑῖχαδς, Ι, 16. ϑεμέλεον αἰῶνος ἐνόσσευσε, ἔαῃ- 
ἀαπιδπζοπι δοῖθσπυ τη φιαϑὲ πεάμηι αὐδπάδιω δἐδὲ ρὰγανέξ δὲ 
οοηδέγεκεέ, Ὦ. 6. δθάδπι οἱ ἀοπιιαι δϑίεσηδιι δὲ αἱοριῖ. Ὑ᾽ὰθ 
δὰ ἢ. 1. δαύμοδίωπι. ; 

ΝΟΣΣΙΙ͂, πέάμδ, πεαπδέμκοιῖζα. γπ, σαυαγης. Ναδαση. 
11,12. - Ὃ ποιι. ῥγορσ. ὕμπὲπ. Νυμ. ΧΧΤΥ͂, χ2. Τιερεταηξ 
ἸΡ. -ἰτ 3. Οδ6. ΥΨΙ, τά. υνὲ ϑολοέ. Σὰς εἰς νεοττοτροφίαν ἐπιτή-- 

δείως ἔχουσας καταλύσεις. Νυ. ΧΧΙ͂Ψ, 41. Ὥρωυις. ΧΧΙΙ, 6. 
εἰ δι} Σ βδορίυβ. Αἀἀ6 ὅγπισι. ἴοΡ. ΧΧΙΧ, 8. “44. 165. ΧΥ͂,.᾿ 
- 3) δ ὨΏΡ ἴπδη. ἃ ἥ95. ἀσφμέγαγα,. Ῥτον. ἈΥΪ, .χ7. νοσσιαὶ 
σοφίας, νοσσιαὲὶ αἰσθήσεως. Θυχοταπὶ ἃ ποπιῖηδ Ἰ., πίάϊδ. Νὰ ὁ 
δὰ ἢ. }. 7]}ἀδρένιπι. ϑῖτ. ΧΧΧΥΙ, 26. δοαεεο χα, ρενγρδέμα. 

ΝΟΣΣΙΟΝ, ρωΐιδ. ξουτιῦθιε ῬΊυσ, Ῥβαὶαι. ΓΧΧΧΊΠ, 5, 
Οουῖ. Μίαι. ΧΧΤΥ͂, 57. δὲ δὰ ἢ. ]. “)δονεὶ Ρ. ι38. 

ΝΟΣΣΟΠΟΙΕ Ω, πὲάμπι ζαοίο, πεάξβοο, 329, νοἰωμρέαϑ. 
166. ΧΙ, 22. νοσσοποιήσουσεν, ποτ πι|8]6 4υοδᾶ 8δῆϑιπι, πδπὶ 
δ ἢ. 1. ἀὁ λαδὲξαέξοηθ 8. πιαμδέοτιϑ ϑαφιθ ἀπιοσς ΦΧΡ]ἰσᾶτιο 
ἄτππι δῖ. οάσδπι τοᾶάο δὲ νοσσοποιέομαν υδυτρδῖυν ά Νῖδοο. ἡ 
ΧΙΥ͂, 16. ᾿ 

ΔΌΣΣΟῚΣ, Ὄοοπῖτ. ὁχ ψεοσσὸς, ρωζέμδ, "ΛΘ γ οοέμπιδα.» 
γα. 165.1,Χ, 8. σὺν νοσσοῖς. Αἀπιοάτπι ἐπαρίθ ΡχῸ το ὭΣ Ὑς Ὁμ 
αὐ οοἐεεπιδατία δμα, Ἰαρόταῃς ὈΡΛΓΉΒΝ Μ. -,Ο Ἰ3», “δέωδ. ΑΖ, 
Ι1,εν. ΧΤἸΤΙ, ὃ. ΧΙΥ͂, 22. ΧΥ͂, τά. Οοπξες ὅδωγα. ἀο ἀἱαὶ, Μαοορά. 
Ραρ. ι85. ι 

᾿ς ΝΟΣΦ,Ί' ΖΟΙ͂Α1, οὔἤμνον, ἐπὶ εδιὲδ πιθὸ8 ατζεγο, αὐ πιδ 
ἀνεγέο. 1οβ. ΨΙΙ, τι. ἐνοσφίσαντο (80. τὶ) ἀπὸ τοῦ ἀναϑέματος, 
αἀνεογέογεπὲ αἰαυϊα αὐ 86 ἀΘ διαι Βοπιδῖθ ζΖαξέπεδ γϑεῖϊῖ: ωδ}7.. 
Ρανεγμηέ ἀθ απαῤλεπιαίε. ἴπ ἰοχῖα Βοῦτ. ρσὸ Βοοὺ νεῦθο κατὰ 
τὸ ῥητὸν ἘΪΏ1 Ἰερίίυτ. Ἀφροιϊοσαηῖ ὁχ δοϊθοθαρητθοβ Πρυ. 
διπιλ τος Αοῖ, Ψ, 4. ἐνοσφίσατο ἀπὸ τῆς τιμῆς. δχ 1110 ρῥτοῖίο 
ἃιαυϊά αὐ 46 ανογέξέ. Οομξ, ον. Ν, Τ. 5. Ὦ. ν. 2 Νίδοο. ἸΥ͂, 
52. χρυσώματα τινὰ τῶν τοῦ ἱεροῦ νοσφισάμενος ἐχαρίσατο τῷ 
᾿Ανδρονίκῳν, ᾶἃυτθᾶ νᾶ88 απδδάδηι ἴθι }}1 δ μγαίμα ἀουαθαῖ 
Απάτοπϊοο. Ἰοοεγοῖ. νοσφίξεταν, ἰδιοποιεῖ, κλέπεει, ἀποστερεῖ» 
ἀφαερεῖ, χωρίζει. 2.6... Ογτνε πὲ 5. Βτγεπι. νοσφίζεται ) ἀφαιρεῖ» 
ται, ἀποχρύπτειγ) ἀποκλέπτει. Οὐοδα. Ογ. Ζιαξ. νοσφίζομαι, 
᾿ρβιρύν » πδΏΓΡΟ. Οοπξον Αἰδογεξ Ἀοῖ. ἴῃ Οἰοδε. ὥναδο. ἐπ Ν. Τ. 
ἃ. 66. 

᾿Ξ ΔΔΝΟΠΟΝ, αιϑδέον, «4{γίοιδ. ἸΌὮ, ἀμδέον, Ῥέαφα αμδέγακ 
ἐε. Ἵλεοά. ΗδΔΌ. ΠΙ|Ι, 5. 

ἈΝΟΤΙΟΣ, διωπιίαμο, Ὡνίάμδ, αμδέγαϊέδ. ἘΔ. Οὑἑπέα 
Ῥ8. {Ρ ΧΧΤΊΨ, 8, ὈΔδ1 νοῖρὰ ἀνατολῶν ἔρημα», ὄρη δὲ νοτία χαὲ 
βύρεεα τμήματα, πΐ81} αἸϊυ ἃ οοπτίποπξ, ἀύδηι τηϑτῶ τι 808 05. 
Ἰοα σοπιπηδηϊδιοτϊβ, αποά δὰ δχρ]ϊοδίοπ θαι ψοσροότααι ἐρή- 
μων ὁρέων ἴῃ εκαρία ᾿ττερεῖϊ, . τάδ δὰ Ἀ:]}, Δοπε αιοοτιίιπε. 
Ζοπαγας Ζ.δς. 90]. ιάοϑ. νοτίου; ϑαλασσίου. νοτίου ϑηρό;- λέγεν" 
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δὲ τὸ χἥτος: Ἑαδασι Ιεσαπῖαν- δρυὰ Ῥλανογέπεπι ἀρυὰ Ἐίγπιοὶ, 
ΤΠ. θου, 55. οοσυττίς νότιος ἱδρώς. 

ΝΟ' ΤΌΣ. αἰὐδέδν, τπαγέαϊέθα., ἴἴ. οτίοπα, οἴΐατη οἸπεδ νθγι-- 
ἐμ5 οαἰξάϊον. ΘΟ] απ πθηῖρα νϑῖδτοϑ ἀπο8 γε πῖοϑ ἀἐδείπριοτο, 
δτιρτάϊοεοαι, αυδπι Α41|11051 ἐγ! αθεθηῦ, δὲ «ΔἸ Ἰοτθία, φῦοπε 
᾿Αὐβέτο, αἴ 8αἴ16 Ῥτοβδῖωτ 6Χχ “4 ἐδ(οἐδἐξε ΤῬοέξε. ΕΥ͂, ὅ. ἐπὶ τῶν 

πνευμάτων λέγεταν τὼ μὲν βόρεια. τὸ δὲ νότια ν τοὶ δ᾽ ἄλλα τού-- 
των παρεκβάσεις. ΡΥ, πιογίαἶθ6. ἴον. ΧΧΧΥΙΙ, 17. ΟΟ86). 
1, 5. ΧΙ, 5..εἴ Δ} ] δαδρίαδ. - ἢη9, ζαξμδ. [08. ΧΥ͂, 8. 10. - 
53. Εχοά. ΧΧΥΙΙ,9. ΧΙ,, 22. Νυπι. ΧΙ, 50. δὲ 4110]. -τ 
γδις, ἀφιωξέο. Ἐς χοᾶ. ΧΧΥ͂Ι, 20. - 5, ογέδηϑ. ἙἘχοά. Χ, 

᾿ χϑ, ΧΙΨΝ, 21. Το}. ΧΧΧΥΤΗ͂, ο4ά, (οπξ, Ἀσωοσλαπέμπι δὰ Ἰιλο. 
ΧΤΙΙ, 56. Ρ. νη. - ϑρν Ἰάδίο. Ναυμι. ΧΧΧΙΥ͂, 195. - Ἰφ ἢ 

᾿Ἑχοὰ, ΧΧΥῚΙ, 55. Νυπι Πν, 1ο. Χ, 6. οἱ αἰϊθὶ. Ηαῦ. 1, 5. 
ἀπὸ νότου. Θγερον. Μαρηια 1:0. ΧΧΧΊΤΙ. πιογαῖὶ, ο. 1.4 11- 
δαπο. Ἀδοῖδ βυδρίσαῖυν ξδονα μι Οὐοπιπισηέ. δὰ ἢ. ). ἴῃ 4]1- 
4υϊθυδ οοὐά. δοσιρίαμι ἔμ1586 ἀπο. λεβονότου, α ἐξδοποέο, 4 
γϑηῖυδ θδῖ ἱπῖογ [ἱδϑιῃ εἰ Νοίυπι. Ηΐπς δὺ δχβοσγιριογθυβ, 
4υϊά ὁ55οὲ Ζεδοποέμδ 8. Ζιὲδαποίιδ, ρα ται ῖθο8 δογιρῖασι 688 
α 1 δαηο. , 

ΝΟΤΟΝ. Φ, "ὦ αμϑέγεην. ΠΏ λ3Π. «(4 66α. ΧΙΙ, 9. υδὲ 
ϑγπιπι, εἰς νότον, ὧἂο Οοάεχ  ΙΩΩ νἱοϑθ Βαῦδξ; ψόσον δέ. 
“4. κι ϑάα. ΧΧ' άιϊ. 

ΝΟΎΘΕΣΙ, 4“, αὐπιρηξεΐο. Τυά 8. ΥΠΙ|Ι, 2,5. 880. ΧΥΙ, θ. 
,Οἴοδο. Βγοη. νουθεσία; ἢ τὸν γοῦν διαιτώσα. 

ΝΟΥΘΕΊΕ Ω, αὐἰπιοοο, οοπιπιοποζα οἷο. 32, ἐπέοίξθ. 
᾿δεπέέα. ἸοΌ. ΧΧΧΙΨ, 16. -ἰ Βίβηη Ηρ. ἃ 132, ἐπέοέδορο. 
100. ΧΧΧΥΠΙ, :δ. - ον ΡΙΒ. στ ραίο. ον. ΤΥ, 5. - Δ ΡΙΒ. 
γραθ οοπέγαλο. ἃ ϑ8πι. {Π1, ι5. οὐκ ἐνουθέτει αὐτοὺς, ποπ 
ΒΕνΕΤΘ εἴ βτΆΙΕΣ 608 δάπιοπυϊξ, Βεπ 4φυοδά δδηδυ πῃ. 4 μὲρ- 
πο σογγέρμογἐξ 605. ίάθ εἴ ϑ8ρ. ΧΙ, 11. ΧΙ, 2. 26. μὴ νου-- 
ϑετηϑέντες ,) ΠΟῺ σογγθοίξ, σποπηάαϊ., ς 

ΝΟΥΘΕ' ΤΉῊΖ.41.. ἰ. 4. νουϑεσία, αὐπιοηξέϊο, ΕΝ οα- 
δέϊραίίο. Ιοῦ. , Χγ. Ζ:6χ. (γρεδ 1445, βτοπι. νουθέτημα.΄ 
συμβουλία. ' Ξ 

ΝΟΥΘΑ’ΤΗΣΙΊΣ, ἰάδαι. Ῥσον. 11,2. ΔΒ1 1 τοχῖὰ ΒοΡτ. 
ἘΪ811 Ῥτὸ μ80. τρερ Ἰορίξωτ. γιάθ δὰ ". }. Δαόβέγωπι, Ταάλεμ. 

ΟὙΨΗΙ, 27. εἰς νοὐϑέτησιν μαστιγοῖ κύρεος τοὺς ἐγγίζοντας αὐτῷ ς 
ΓΠ «δὶ ψνουϑέτησες «εδὶ ἐπιφπααἐίρ, φμαθ, αὐπιοπίξέοπα νο] οαϑέξβα: 
 ἕοηθ ερῥοίεων, “4. εκ Οοπιρί. Ὠαθαπεὶ ἰδὲ νουϑεσίαν. Νουϑέτη» 
σις δἰζΐοε τοᾶρ18., αυᾶπι νουϑεσία , λυάϊοο φυϊάθαι Τλοτα. Παρ. 

. 68ο. Οομξ. Φέογϑοη. δὰ 1706». «ἐξ ο, Ρ. 270. 
ΝΟΥΜΉΗΝ.1' 4. 146 βαρετὰ νεομηνία. 
ΝΟΥ͂.Σ, πιοπδ, απέπιμδ,), δρίγέέμδ. ηδ4, ἀμγὰδ, Θἴϊατι 

χαδῖαρβ. ῥαομέξας ἐπεέσἠερεπαϊ, Τοῦ. ΧΧΧΙ, 16.. τὰ ὁοὰ, 
φ «Ἵἴδα. οἱ 41}}.} Δ τὶ νρίεζεβ, ξεβῖβ Ολνγϑοδέοπιο, ϑ988 "οοἀ. Καέ. 
οὖς Βαθεῖ, φυοὰ δἰΐατι ῥτδδίοιι Ῥαίῤγίοεμο Ἰωπέμδ. -- Ὡὼν ΘΟΓ, 
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ἦι, απέπιιδ. Ἑ χοᾶ, ΥΙΪ, 25. Το». ΨΙΠ, 1γ. - 5ϑὺ, άρω, 1οϑ. 
ΧΙΨ, χ. 1685. Χ, γ, - ΠΝ, ϑδρίγίέμα. 168. ΧΙ, 15. τίς ἔγνω. 
ψοὺν κυρίου; 45 πονΐε πισηέεπι Ὠοπιία! ἡ Οοπῖ, το. ἢ], 16. 
τίς γὰρ ἔγνω νοῦν κυρίου; ατἷ8 ἀδογδέα σὲ σοπεἑα οἱ πον ἢ 
Οοηξ. εκ. Ν. Τ. 5.ὄ Ὁ. ν. ϑ8δᾶρ. ΙΧ, 15. Τυάππη. ΥΠΙ, 14, Ὁ] 
οἱ αὐδοοπαϊέξειπι πιδηιέϊϑ δοπδιέξωπι, 1. ᾳ. βάϑος καρδίας. ᾿Σγεί-: 
ρέὲιν τὸν νοῦν' 5 Ἐβάτ, 11,0. 686 ἱ.. ᾳ. ν. ὅ. ἐγξέρειν τὸ πνεῦμα, 
ἢ. δ. ργοπιρέμπι δὲ αἰαογαπι γραονδ. Ὁ 

ἘΝΎΓΜΟΣ Σ, οοπιριεποέϊο. Δ 55Ὲ) ,) “σέλῥαξέο,, τὰ οἴ ΟΏΥ πιῖοα 
ἑὰ, φμὸ φεΐς αὐ να ἰαγιάμπη ΣοΝ ΟΝ μὰ, Ξ αγενια!οιιξεπὶ, “4. 
χϑάῃ, ΧΧΥ͂, 531. 

Ν ὙΚΤΕΡΕΎΩ, Ῥογποοέο, Ἰ)ΔὉΌΣ Ἡπδ».ἃ Ὁ ν᾿ ̓δοηξάπο 
δὲ ἱπάοοίπδηἐδν' Θοπεπιονον. ὅγπιπι, Ῥ8. ΧΟ, ι. 

ΝΥΚΤΕΡΙΝΟΙΣ, ποοέμγπωδ. Ἰγὰ : πθνἢ, ποι. 105. Υ͂, 15. 
ΧΧ, ὃ. Ρ6. ΧΟ, 5. Ῥχον. ΨΙΙ, 9. ..«4{ε.: ϑγπεπι. ΟδυςΥ͂, 2. 

Ν ὙΚΤΕΡῚ ἽΣ, νοϑρεγέϊδίο. γον, ἰᾶάσπι,. ἴ,αν. ΧΙ, 10. 
Ὠρδαϊ, ΧΙΨΥ͂, χ8. 168. ΠΠ|, 20.. εογοῆ. ἡμὴ " πετεινὸν γυ- 
κτερινόν. 

᾿ ΝΥΧΤΖΚΟ' 45, πγοέΐσογαις ; σογντδ ποοέμεγημδ, 51, 
δυδο. 1ν. ΧΙ, 1γ. Ῥ6. ΟἹ, 7. - ἈκμΡ, ρεναΐα. τϑδα ΧΧΥῚ, 
20. Ιυᾶϊοα Μοολάτεο Ηίονος. Ῥ, ΤΊ. Ρ-. 636, οἀ. Ποδεηπι. Ἰορ 64 
τυηῖ Μὴ... 729αδειλ γτοὸ δδοῖ. - ἡγῳ, πιεγβτι. ΤΠ δαῖτ. ΧΙΡ, 
λ6. διεέααδ: νυχτικοραξ, εἶδος ὀρνέου ἐρημικοῦ, ὃ τὰς οἰκουμένας 
φεῦγον τῶν οἰκιῶν, ταῖς ἐρήμοις καὶ καταλελυμέναις' προστρέχει; 
τὰ γὰρ οἰκόπεδα ἐρείπια φασίν. οὕτω καὶ τὸ στρουϑίον, δειλὸν 
ὕρνεοκ ὄν, ὑπὸ αγωνίας ἐλαύνει τὸν ὕπνον. Οοπέξετ φυραυθ 
Τλεοάογεί. δὰ Ῥβαϊω. ΟἹ, γ. δο Μμποξογωγ δα ΑἸπέονιέη. ᾿έδϑετ, 
Μρίαπει. ο. 18. 

ΝΥΚΊΤΟΠΟ'ΤΙΟΝ, ρσὸόιζιτη ποοέμντμμπη. ἽΠΣ, ἘΟΕΒΗ: 
ὅγπιπι. 1 ϑασῃ ΧΧΥῚΙ, 11. 

ΝΥ ΚΊΩ, ποοέιε, αἷὁποοσίθ. 8ῖτ. ΧΧΧΥΤΠΙ͂, ὅ0. 3 Μδου, 
ΧΙ], 6. ΧΗ, 15. 5Μδ0ο. Ι, 5, 2.65. Ογνεμὲ ΜΙΝ. Βέοπι. νύ- 
ἀτωρ, νυκτός. ἴϊτὰ οἰΐαπι δρυὰ. Ἡεογολέμπι, τἰδὶ φυοᾶ νἱτῖοβθ 
ἀρυὰ ἸΠυ πα Ἰεραῖυν νύχτορ. Αρυᾶ ϑινέάαπε ὀχροιΐευν:: διὰ 
τῆς νυκτὸς. ὙιὶιάοδϊυΣ Βοϊδδοπαιέ δὰ "Μαγὶπέ νέξαπι Ῥροοίς 
Ρ- θδ δου. 

Ν ὙΦ ΑΓΩΓΟῖΙ͂Σ, δροηϑας μα, φωὲ δροπιδαπι ἐ Ραξογα 
αεαϊδιις αἀφαμοϊέ αο δρόηδο αὐαάμοίξ, ργοπιδιϑ. ϑᾺῸ, ἀπιΐσιρδ. 
σευ, ΧΧΥῚ, 46. Τυὰ, ΧΙΥ͂, 20. υδὶ Καί Ρτα νυμφαγωγῷ Βαθθῖ 
ἑνὶ τῶν φέλων. αὐτοῦ. Ἡρεγοῖ. νυμφαγωγος, ὁ μετερχόμενος ἑτέρῳ 
γυμφην» καὶ ἄγων ἐκ τῆς τοῦ ῦ πατρὸς οἰκίας, ᾧ πρότερον γέγαμηκοτε 
οὐὰ ἔξεστι μετελθεῖν. διὸ στέλλουσι τῶν φίλων τινας. διαᾷ ἔρξν 
γὰρ ὁ νυμφαγωγὸς τοῦ παρόχου. καλεῖται γὰρ πάρῦχος τῶν" φέ- 
λων τις ὁ ἐπὲ τῷ ὀχήματι ἅμα τῇ νὑμφῇ καὶ τῷ νυμφίῳ ὀχούμενος, 
οἷον παρανυμφος. ΤῬοϊέμα Οποπε. 1. 11. ο. ὅ. ϑ6β8αι. 4), ὁ δὲ 

ἄγων τὴν νύμφην ἔκ τῆς τοῦ πατρὸς οἰκίας γυμφαγωγὸς, ὁπότε 

Ἁ 
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μὴ ὃ νυμφίος μετῆει. Οοπξ, Ξοηζρονέμπι δὰ Ταᾶ. 1. ο. εὲ Ζαπι- 
Ῥέωπι ἴῃ Ῥε. ΧΙ. Ρ. 622. οἵ ἴῃ Ιοϑ. ΠῚ, 20. Ρ. 672. 
: ΝΥ ΜΦΕΊΣΙΣ, αδδροπδαξέο, οἰδοαε το. πϑῆπι, ἰάδαι. Οδμέ, 
1. 11. 
ΠΝ, ὙΜΦΕΥΤΗΣ Σ.. δᾳ ᾿ἰέοεαπι ργοπδεδ., π5οὰ ἀηῆδο 

ΞΏ16)16χιῦ δοσογεῖπ. Ἐχοα. ΠῚ, 1. ΧΥΗΙ, 1. 8. υδὶ Βοῦε. ἸΏπ 
χοδροπάοι. 

'ΝΥΜΦΕΥ Ω, ροηον εὔβοῖον. Ἰῃπηη ἩλΒΡ. ΡΕ 
ἕπδο. Αἴφι. κι θαι. ΧΥ,ΠῚ, 22. 

ΝΥΉΦΗ, Ὅροπδα, ἴκ. Μὶλ ὀροπθα, πῶρμδ, ϑ0ογμ8, 
3, νέγρο, 1ο6). Ἐ, 8, - ἈΑἨὨ3ΏΠ,, δοογιϑδ. “{ιι. Ὠδαϊ. ΧΧΥΠ, 
25. - δ2. ὅεη. ΧΙ, 51. τὴν ̓ Σαυόδαν. τὴν νύμφην αὐτοῦ, Θῃ: 
Τδηι, πεγιπι βάδηῃ. Ὑ᾽Δ6 εἐὲ σου. ΧΧΧΨΥΤΙΙ, 2ά. (δᾶ ατεπι 10- 
ουπι νίά. δοηπζνγονέεδ ἢ. 200.) ἴον. ΧΥ͂ΠΙ, ᾿15.. Μίοβ. ὙΠ], 6. 
ΤΟΡ. ΧΙΙ, 12. εἰ οοπῆ, Μεαιε. Χ, 56. 1,0ο. ΧΙ], 53. 58}. Π, 
4. ι Νίαοο. ΙΧ, 57. 

ΝΥΜΦΙ' ΟΣ, φροπιδϑῆδ, ἷϊ. Φ6,67. ἸΌΤῚ, 1άδῃ. Ταά, ΧΙΧ, 
δ. Νεῖ. ΧΙΠ, 28. }}1 4]. γαριβρον, οἵ γαμβρὸς, ὕτὸ ψυμφίον οὲ 
ψυμφίου. Α446 ναγ. Ἰδοῦ, Τυά. ΧΥ͂, 6. 

ΝΥΜΦΩ͂Ν, ελαίαπιωδ, ομδἐοιϊωπε πμρεϊαἶο. ὙΠ, ομϑ ΐδ, 
᾿ 2ο6]. 11, 16. ΤΟΡ. ΥΙ, 15. 17. 

Ν ὙΝ, πη.) ἕαπι, ἦοο ἑαπιροῦδ. τθι: μῖϑν, Τυᾷ, ΙΧ, 
88. 165. ΧΙΧ, 12. ΧΧΠ, 1. - ΜΙ, αἰγέρίο. 168. ΧΥΤΙΙ, 2. 
7. ὍΒῚ ἈΝ13 δοοθροσυπξ, ααδδί ἰάδιι δββεῖ » 40ο4 35, ἐπ ἄοο 
ἐΕΠΊΡΟΥΘ. - ἸΏΒ, ἤἄσο νέοσ. Οδα. 11, αὅ. Εχοὰ. ΙΧ, “8. - 
δρ», αὐΐμο. Ἠοβ. ΧΙ, 1. Τιορότατξ Σο  ὈΦΨ, Ζοπεριια. 

, Αϑι Κ, 46. Ἐπεοῖι. ΧΥ͂Ι, δ6, ΧΧΥΙΙ, ὅ4. Ἠοϑ. ΧΙ, ι5. 
7η οὐμπῖθοβ ἰδ 10015 }6ξ᾽888 ΠΟΏΠῺ]]118 αἰαδητον ὮΨ. - πΌΡ. 
Ο6η. ΤΠ], 22. δἰ 8101 εβορὶα8. ῬΊο νῦν δρυά υΧΧ 560. εά. 
Τοπιρί. 1 88. ΥΠΙ|Ι, 6. τε οπϑῃ θαι εδῖ ἦν. «Ἡδογοῆ. νῦν, ἐπὶ 
τοῦ παρόντος », ἐνίοτε δὲ ἀντὶ τοῦ δὴ παραπληρωματικοῦ » καὶ 
᾿ἐπίβῥημα χρόνου ἐνεστῶτος. δηλοῖ δὲ καὶ τὸ ἀρτίως. 

4ΠΟ0Ο' ΤΟΥ͂ ΝΥ͂Ν, απεπο, ἈὮ. ε. αὖ ἦος ἐθηπηρογε. 
3295", λαὸ νέίοϑ. Οδθα. ΧΙ ΙΕ, ὅι. - πῆν, [65.1Χ,γ7γ. Ὥκδη. 
Χ, 17. ΜΊΟΒ. ΤΥ͂, 7. δὲν. ΧΙ, 25 -- 6. ποῖδι πῶπο, ἀδο ἐοπιρονα 
αἰκη ρΊ οἷτοτ » ἴία υἱ νἱβ Ῥτιδεροβιιίοηἑβ ἀπὸ ὀνδηεβοδῖ. 

ΝΥ͂Ν ἜΤ], αὐδιο πῖριο, πῆς ααὐδωο. ἴνθη, λασ 
“ φίοφ. Οοη. ΧΧΙΧ, 34, “": 

"81, ΝΥ͂ Ν᾽ ἘΔ δἰ: ὮΘΒΣ ἢ, ξαπέιπι χαδ φέδα, Ἑκοᾶ, ἡ 
Χ, 17 

“ἝΩΣ ΤΟΥ͂ ΝΥ͂Ν, πδῴμθ πο. 29, νοίωμρέα5, Οεῃ. 
ΧΥΠΙ, 12. ὍὈῚ Ἰορογαηῖ Π9Ὶ», Ρ͵Ὸ Πϑἢ ἯΡ,» λιμομδμθ, ΒοΟ 
δϑηβδα: οὐαὶ ποπάμῃ Βασαδ6408 Ρδρϑσϑσίτη, δὰ ἴδπὶ ἐποὶρίδαι 
Ῥδτετε ἡ ΕΟσία586 οἴΐδηῦ βδὴο σόσθαὶ σοπῃροϑίϊαπι 6866 ρευϊᾶ- 
τῦῦῖϊ εχ 9 εἴ 52 Ἰδρθῃεβ "3" Ἴ}. - ΠΝ» τν, θη. ΧΧΧΙ͂, 4. 
ΧΙΥ͂Ι, 35. Πουΐ, ΧΙ, 9. Ἐζ. ἸΥ, 14, ἃ ΠΩΣ ΠΩΔὉΔΠ τ ἼΡ), διϑ-- 
41:9 τὴ ἄοδϑοο αἐ69. ΟΣ 11, 2. 
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ἽΣΩΣ ΝΥ͂Ν, ἰᾶδιι. ΔΌΣ, ὦ δῆς. δ, Ἰον, ΤΙΤ, 4... 
ἌΧΑδ ΝΥ͂Ν, 6ὲ πμιπό. 12 ἢν, φίξωπὶ ἡμέας. Ὁ ϑϑῆις, 

ΙΥ, 1ἰ- ᾿ ν Χθτα οἱ Ὁ 
,͵ἾΖΟ' ΝΥ͂Ν, ῥβμοιεδφμδι ὐϑ δῆ, ἀασπρέοο, Ἑποᾶ, ΤΧ, “γῇ 

ὩΣ ϑολοῖ, ἐν καιρῷ ἕως τοῦ νῦν. ᾿ -- νν 
ὭΣΕΙ ΝΥΝ, εἰομέ πωώπο ΝᾺ ἘΝ ,. -ϑέρεεε ἄοο εἰσὶ 

και. ΧΧΙΧ, “8. ᾿ ὌΝ ἐρῶ ΣΝ 
ΟΥ̓͂Ν ΝΥ͂Ν. κάθε, πῶσο.. ϑγπιπι. ἃ Ῥ6Ρ. Χ, 1ο. -« Υἱάᾶο 

ΔΙΡὲ ὁ νῦν καιρόρ. ΐ ς “ν ᾿ 
ΝΎΝΙ", ἰάδιι ασποῦ νῦν, πμπὸ. 3. οι. ΧΧΧΊΙ, 10. 

Ἑκχοά, ΧΧΧΊΙ, 33. Ναπι. ΚΙ, 6. δὲ Α1101. - ἜὭΨΒ, λαὸ νέἕοϑ, 
πὸ. αϑδ. ΧΥ͂ΤΙ, 7. εν ᾿ 

ΝΎΞ, ποχ. 2, αἶϊθο5. Ἰυᾶ, ΧΥ͂Ι,. χγ). ὅλην τὴν νύχτα: 
Ἄεῖρα δδοὺ “4ημέΐαε ἡποήυο. ἐὐϊαυηῖον ἴῃ Οοά. βασὲξ, εὲ 
“41ε“-.. ᾳυποᾶ τι στοάδπι, ἰά6ο ἃ πὶ ἱπιροῖτδτο ποι ροδδιηι, 4:18, 
τ ΩΣ σατο νἱἀδίωγ, σοπεξμθηξ τόγᾶπι ἱηραπίοδαπι ορὲῃϊος 
ὩδΩ ἐπίογρτειϊϊβ, 401 616 ΠΙΘΙΙΟΣ ΒΟΣΙΏ,, 6τ|86 1Ὼ .δητδοθάθῃς 
ἄρτια Ἰορσαπτα, δὲ ταιῖῖουθ' ΒΔΡΥΑ δεεϊθσμι, αὐΐδθυς ταθγοισίοϑδ 
τὶ βο]δπξ, ἴεδιριιβ ποοϊογηβαι ἰΙοο00 ἀἰοὶ ροδυΐϊι. ἴον". 1Π{, 4. 
Ἧΐο φαοατι8 ποπ᾿ δἰἰῖον Ἰαροζαῖ,. δοἃ δακίοτι, πυτιδ νϑυδῖσπῖδ 
ψοὶ δοτιρϑίε η) ἡμέρα καὶ ἢ νὺξ ἐκείνη, 61 δττστοιὰ σοπαισῖξ 
ἔαςι]α σοπδοπαπάσμι, δὲ 401 ἴπ ρεοχίπιθ. δωϊοοοάθηϊέθιυδ 
ποοῖῖδ πηθηῖῖο [δοῖα οὐδὲ, 60. 8δὲ1}8 δοουγαῖθ ᾿οδροχὶξ ἑδχἕϊιηι 
ΒεΡσ., νὺξ νοβυϊξρτο ἡμέρα. Ῥεαοίοζεδ δαιΐ8 οοηδῖδι, Ποπεογποι. 
ἀέοτεπι ἸΟ60 886 06 πορέδ8 τιθιλθτατθ',. δὴν δὲ 5 ἀπαπάοχυθ 
ἐθπιριεα ἐπα ἈΠΙνΘΥΒΩΙ ποῖδτα, Υ. 6. 108.107, 1σ. εἰ. ΗοΞ. ΙΥ͂, δὶς 
8δο δι άδχυ ἸΟαΌΘΩΑαΣ ἀδιπ) δέξαι ἴω ]. ἃσαὰ". οδείπεσγο, υἱὐ ἀο. 
ουἱὲ ΔΑοσλίον τὰ Οὖδσα. Ῥλιέζοί. ἐπ ἔοοα φοίδοέα Οοαϊοΐα αοτὰ 
Ρ. 15. - νὴ; πονῦ, χδᾶ, ΧΧΧ, 12. οὐ, πεπώκεο ὕδωρ τρεῖς 
ἡμέρας καὶ τρεῖς νύχτας, Ὅοπ ὈΛΟῚΣ δΔαῦδηι ἴγο8 ἀΐθβ δὲ ἴτϑϑ 
ποςῖδϑ, Β. 6. ἔτῖα νυχϑήμερα, 8. ἐπ ἐδπε ἐσγέΐωτα. -Οὐοά ομΐαι. 
ψεῖρα ἀϊὰ ᾿μτε]]ρὶ ἀεθοδηξ, ρδῖοξ ὁχ ν. 15., “Ὅδ1 οαυδϑ ΠΟπιΟ 
Ἀεργριϊυϑ Θχροῦθηδ, σὺν ἀϊοῖο ἴδπιρουὶθ δραῖϊο πὶ} 1] οσπιθ-. 
ἀετῖς δὺς μὲ θοσγῖς, ἐα : ἡνοχλήϑην ἐγαὶ σήμερον τριταῖος. Οοπξδκ 
ΜΊατΗ. ΧΙ, 4ο. Ἐδε8. ΙΝ, 16. μὴ φάγητε μηδὲ πίητε ἐπὶ ἡμέ- 
ρας τρεῖς νύκτα καὶ ἡμέραν, πιὸ οὐπιδάδι18 δῖατο  ραι18 δα ἴτοϑ 
ἀϊες, ποοῖξδηι οὲ ἀἰθα. Ηἰἷσ ποῆ νυχϑημέρου ρΡᾶτῖοδ, ἀΐε5. 
πδΡ6 δἴ ποοῖθ8β 81ρ1}1δἴξπι δοοὶρὲ ροβ86, 868 ἀΐδθβ οπιπὶβο οἷς 
1168 οοπίπποίίηι),, οδβίσδμπαϊς ΘΟ] το οἂρ. Υ, 1. ".ὍΒ: τοριλδρ 
406 ἰρβ8ἃ δοϊυθπϊιπι, 8118 Ἰπιροτδίυη, ὩΟῺ ταΐμοσθ, αὕδαι 
οδεῖεσι, τοϊρίουθ ορβργνανοσαῖ (ᾳαοά οχ οδρ. ΡΥ; 16. "4861. 
Οτμ586 86 80 84 τόρ ἰηϊσοϊνἽ586 ἀϊολέυν ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ» 
ἂϊς τοῖο. γ1ά46 »»)απααίέπεπι Ζ)έαενὶδ. ααἱ Κ΄. 1, απ ρίιπε ο. 4. 
Ῥ.- 2389. ε4, σγαον. ἴῃ ϑγηέ. Ὀοδυτναγίον. Ῥτου. ΧΧΧΙ, 16. ἐκ 
γυκτῶν, ποοίο. Ἰυᾶ, ΧΙ, 5. τὴν νύκτα γτὸ κατὰ τὴν νύχτα, 90]]. 
Ἡοπε. 71. κ', ν᾿. 407. - μοῦ) ΟΒαϊὰ, 1) 8:. 11, 19. Υ͂, 32. 1], 2. 
- Ὁ οὐ3Ὁ, Σ͵ΟΡΕΘΡ πο σὲ, Ἦν. 6. ποπ οτἰδέοηέθ ἐπ δο. 1οὉ. 

ί 



ξο. ΟΝΥΣΣΩ βῖρς ᾿ΝΩΘΡΟΚΑΡΑ͂ΙΟΣ 

ΧΥΤΠ, δ. ἐν: νὐχεὶ αὐτοῦ. ΟἽ εροταηε 405... ἢ)». ογδριεδοι, 
ἐίωι. Ἰοΐω. ΠΙ,.9. - ἔπ οἴ ὅπ ϑέατω ΚΣΌΣ πον ο}14]4. 
λογα. Ὠλδη. Ὗ, 5. 866. οοά. Ολὲδ, ἐν αὐτῇ) τῇ νυκεῦ ϑϑηβυπι 
κρτοδδαζῦξ θαυ 'ΒΟΟΙ͂Θ, [διρΟΓα. Βοος, φυοά ΠΑΤΓΆΤΟΓ, 
ξαοῖαπι οταῖ. 
; ΝΎΣΣΩ,, “ρπῆρο:- ϑὲπ, ΟΧΧΊΓ, 422. νυσσεῖν ὀφϑαλμὸν, 
Ῥωπρέγα οσυϊυμα, 1Ρ14. νύσσειν χαὐϑίων; ρωπρόγθ πιοῃέοηε. τπῖ- 
παμάο, ὐριφαικία!, ἐεγγενραῦ .. ἐπεέενγρραγαο οἴο. ὅ Μαοο. Ν, τά. 
Ὧδ1 ὁδὲ »οἰέογα. ὁχοξέαηαϊς αἰέσιρδπι οαμβα: ἔνυξε' τὸν ἀωδελέα, 
βΟΠΆΒΟ͵ βοΐ ηἴσϑε. δὸρίτμει. «Οομξ, Αδε, ΧΙ], χ, ὉΡῚ 1Ιἄοπι ἀϊοίτας 
πατάσαειν χῆν-πλευράν. Ηαογοῖ. νύσσεε, παίξεε, ῥήσσει.- 

ΝΥ ΣΤΩΓΊΙ͂ΖΜ, αἀονπιξέαξίο, αογπεῤῥιοηξϊτπν πδοέαξίο, 
6ὲ πιαρτέα. φαλιαϊφηαῖὶ, ομρίαξέαε, ἐπὶ φια δέαπέθδ δέλαὴνι σοδηι-- 
» πᾷ φἐ ἀογχαζέαπέ,. ΛρΛΔΌ,,. ἰάθαι.- 1οῦ. ΧΧΧΠΤΙ, τ5. 

ΝΥΣΤΗΣΜΟΝΣ; ἰάθμι. ἴων» αὐοϊέ. ἴον. ΧΧΊΤΤΙ, ΗΝ 
Σ2Μ2 "ΌΒ25,,, δὲ δέκερὰ (ἀέσωπέ ) ̓διρέξ.. καὶ νυσταζοντας νυ-- 
σταγμὸν αὐεών.᾿ οτάνδταπε Ὧσπι, ἃ δ. ἄέοεγο, 86 ἃ 3), 

ᾳυϑά νυσταζεεν ποῖδι,. Εὐτία886 ἰδίθθιι 86 δΈπΠ| ἘΧΡΥΟδβοσαηῖ, 
λῖα, ὧἂὰξ νυσταγμὸς ἢ. 1. ποῖδε ογαεμέα αΐδα, αηπ86 ν. 32. ἀϊ- 
δαιῖθ γοοδπεαις Πρυ ὨΙΘΣ »- δοπιπέω ξαϊδέέαξέδ 5. πιεπαασίξ, οὗ 

. ψυσταΐζειεν 81. ΡΟ εγτῈ. Φοπιηΐα. -- ΔΌ5)Ώ., αογηιίέαξίο,. Ῥ6. 
ΟΧΧΧΙ, 4.. εἰ δωσω ὑ ὕπνον. τοῖς ὀφϑαλμοῖς μου ν᾿ καὲ τοῖς βλεφά-- 
ροες μον᾽ νυσταγμὸν, 5ῖ ἄδρο δούππηθπι οοὉ} 5 τ 618, δὲ ρα]ρ6- 
Ὀγὶδ πιο ἀογανδεϊοηοι. Εἰοάδι οάο ὕπνος πολὺς οἷ γυσταγε 
μὸς το ωραμπέοτν Δ, ΙΥ͂, .54. 860. οοά. Οὐὲδ. ὯΒ1 π181] οὗ 
τεϑρουάοι μι ταχῖα Βορτ.: Αὰάο “44. ὅγπιπι. ΤΑδοά. Ῥϑαϊπι. 
ΟΧΧΧΙῚ, 4. "ὅγπεπι. Τἠδοά, Ῥγον. ΥἹ, ά. γιάθ οἱ δὶ. ΧΧΧΙ, 2. 
οεχοά. ἑυσταγμὸς , ὕπνος. “" 

ΝΥΣΤΑΖΩ, ἀογπιξέο.. ἢ) 9έἐ:ϊο. Ῥ538]::. ΟΧΥΈΗ, 8. 
ἐνύσταξεν 7; ψυχή μου ἀπὸ. ἀκηδίας (Ζ)} πέρ. ογπεζέανἐ): Ὁ . 
ἕαυλθα Ρ.0 ἐνυσταξὲν ΑἸιἰ τοοῖϊλυϑ, ᾿μἀϊοθ δέοόξο, ἔσταξεν ὨΔὈΘΩϊ. 
ΑΔ Ἰορβθῖο παδ]απὶ ἐστέναξεν.  Ἰά6 ἴῃ τα 5. δξαίαι Οοπέογ 400- 

6 ϑεαγοξ. οαγπιέπα. ανίαέδ Υὶ οἱ. Ἰ. Ρ. 185. - ἜΩΝ ν' ἀἐσο, 
ἔοτειι. ΧΧΧΙῚ, 581. γιάθ βαρτα 8. ν. νυσεταγμός. - 133). ῬἘ5.. 
ΟΧΣ,͵, 8. 4. 1ς6. Υ, 27.. ΝάΒυπι. ΠῚ, ιὅ. - ἈἀφὄὀἸ2 ΝΊΡΒ. δοπιπο 
οὗχμον. δ. ἸΧΧΥ͂, 6. - πρυ, ϑοπιμεδ. ῬτΟΥ. ΧΧΙΨ, 55. 
ὩΩ, τἰαγπιεέφέο, ῬΤΟΥ͂. ΥἹ, 10. 4πο. Ῥτον. ΧΧΙ͂Ν, δ55.. μδὶ 

᾿ς 8δὰξ ̓ ἀι86. «οοαϊμπϑγαηῖ γθιβίουθδβ ., δυϊ δ]ζογυῖγα τεξοσουάα 
- 6ἐῖ δὰ. Ρτδϑοθάβθηβ γίδ:. Ῥεδείδγεα λορίξαν 2 88πι, ΙΝ, 6. χαὲ 
ἐδου ἡ ϑυρωρὸς τοῦ οἴκου «- ἐνύσταξε καὶ ἐκαϑευδε, Ἐπ Ὠ1811. 

 υίάσδαι Ἰορίξζωτ, ἰὰ τοχία: Βεδέαϊοο,, ἃ 4“Ζοδορήο ἴδιυθῃ («. Δ- 
ὙΠ, 2, 1.) ἀἰϊβϑεῖθ οαρτίμοίεατ, ϑισ, ΧΧΙ], ὃ. νυστάζοντι, 
οοἰ ἐδ ε τό, 

ΝΩΘΡΟΚ κ᾽ ῬΑΙ͂ΟΣ. ὺ ἑαγαἷὼφ οογεἶε, . φιρΐ ἑρπᾶνο δὲ δεσηξ 
ἐδὲ δογάε, ἑαγάμδ οὐ γαεϊοοἑπαξέοποπι. Ὁ ΓᾺΡ Ῥατῖ, ΝίρΒ. ᾿ 
Ρεγνϑῦϑιδ βογαεΐδ. Ῥτον. ΧΙ], ὃ. νωϑρυκάρδιος δὲ μυκχτηρίξεται, 
ἑαγάμε, νεγο. αὐ γα ἐθφὐπαλέοπεπε ἀπ άϊτατ, Ῥμεξατοῆ, ἀθ Φοίογέ. 



.- 

,“ ΝΩΘΡΟΙΣ -ο ΝΩΓΤΟΣ. - ὖ δὰ 
ἀπὶπιαῖ. Ὁ. οὔδ. ἀδ 1}}} μιδιανΐῃ6: εἰ νωθϑρότερον φρονεῖ καὶ κά-- 
κιὸν διάνοεῖταε. Ηδεγοῖ. οἐ Ζσος. Ογνεξἐ 45. Βγότα νωϑρο- 
κάρδιος, βραδὺς κε τὰ λογεσί ὄν. Ζοηπαγαδ Ζϑα, Ἰάϊο. νωϑροκαρο 

ὁϊος, ὁ κατὼ λογισμὸν βαρὺς καὶ ῥαϑυμος. | 
ΝΩΘΡΡΟΝΣ, ἐαγναΐϊμο, δερπῖς, ἑρπανιθ, ἐηδγπμιδ, ἔπιαι 

ὑδολϊἐέ6. σώ βὶατ. οὗμομνγί, ἑρποὐεέεδα. Ῥτον. ΧΧΊ, 49. 
Κωεὶρ. ἱρποδείεε. Ἀδἀάϊάδταμε ῬοῚ νωθροὺς Ῥτορῖατ ορροεϊιῖο- 
Ἀδπὶ, δεῖ Ἰεροτατὲ μοῦ ϑὲπ Ἐολο τι. δίτας, 1Υ', 84. νωϑρὸς καὶ 
παρειμένος ἐν τοῖῪ ἔργοιρ γ. σερηκὲδ εἴ τϑυνίϑϑυθὶπ οροεῖδιδ. ϑίσαον 
ΧΙ, ι5. ἔσεε νωθρὸς προς διόμενος ἀντελήψει ,» οϑβὶ ἐπιδεοϊέἐἐσ, 
481 Δα εΐο ἱπάλρει. μίς. πιανοέαμο. Ηοογοῖ. νωϑρὸν, βραδὺ, 
ψωχελὲςγ ἀσϑενές. Ζ6ς. Ογνέϊἐ 18. Βτοπι. νωθρὸν, ἀσθενὴ, 
βραδὶνγ) δυσκίνητον. Οοπέ. 2,σ.. Ν. Τ. 4. ἢ. ν. 

ἘΝΩΘΡΟΊΤΗΣ, ἑανάϊϊέακ, δορἑξέθα, ἐπιδφοξϊίεασ, 5 ΜΙ αοος 
ΤΥ, 5. τὴν ἐκ τοῦ γήρως νωϑρότητα ποδών, οὗ ἑαγαϊξέαέδηι 5ὲ 
ἐπιδεοϊ έαέοπε Ῥϑάυτα, Π86 ἐχΣ δοϊαϊϑοιδι. Ζίρροον. ργαεαίΐοσξ. ' 
Ῥ- 70. Β. “Ὁιοεῖ. ϑὲσι Ἀ δὲν. Ὁ. οά, .ο.. ἀφροσύνη καὶ νωϑρότητο 
ψυχῆς. ϑμλαΐαε :-Ψοθρύτης. ἡ βραδυτης. 

ΝΩΧΗἪ Δ. ἴρεα νοκ Βαῦδτ. Ἴρ5, ρῥθομαγέμδε 8 Ἄρρ. 1Π|, 4. 
Σοχία εὐ. Ζίοπε. Οἴοοε. ἐκ ἐξὅ, 1. Ηἶερ. Ταδνέο. εαἰὐέ. Μωαβεν- 
ψοχὶμ (τοροπό ωοβ' ἦν νωκὴδ), ἦν τρέφων βοσκήματα. Τὰ Οὐ; 
118. Βαγοςο. Ῥδυλῖοθσ σοσγτῃρῖο: Τωαβινοκὶϑ', ἦν τρ. β. .Ν 

ΝΩΤΟΚΛΟΠΕΙΩ, ἄονδπι δοὰ ἐόγρπι ζογίο., οἴδ6ε7.- 
τἴοο, οελμέοσπει. περτέα, Νὰ γ οαγνέσοπι ἤεαπρο, Τἠσοα, Ἐποὰν) 
ΧΠΙ, 13. νωτοκοπήσεις. ; Ἷ 

ΝΕ ΤΟΣ ἐξ ΝΩ ΤΟΝ, εἴονδεπε, ἐεγσῶπι. Αρυὰ ΤΧΧ 
Ἰαϊά ραῖδοῖ αϑθοὸ νοχ, δὲ ποῖ τεοδο ἔδέαπι δσογρογὲθ ραγέοηει, φρα 
ΘπΘγ ἃ διεδέξησνιζε',), οἰογδώπν Ῥτορτὶθ βῖο ἀϊοῖιααι, 564 ἐσγβεπο 
ἐοέμπι ποῖα, ἐπ 450 εἰ ἐρδὲ ἰατπδὲ σοπέλπνεπέμ,. 5λ.} ἈΘ6ρ. 11, 
32. 1ο». ΧΑ, 26. Ρε. ΟΧΧΥΙΙ, 5. «Ὁ 1. [686.1,, 6. ϑγπεπι 
ἴες, 11, χἄ, Τεοασ. Ῥτον. Χ, τά. - 5: ηγ5. Εκ. ΧΧΧΥΠΠ, 
χά, χ5, Ν παι. ΧΧΧΙΥ͂, .1. 1ο8. ΧΥΤΠ, χ.. “ ὨΡῚΒΌ, οσγνέκο 
1 ὅϑ8:. ΠΥ... 10. -- ἐπ ΠῸ., ἐμπιδὲ (οἰίαπν ἀογδώπν, οὐ τ δ. 
ΧΧ, 851. πδπὶ ἀογδὶ ἰδῖα ϑυπιὶ ρᾶτϑ 6βῖ Ἰυαθ 8). Ρ6. ΤΧΥ͂, χος΄ 
ΕἼ ΧΥΙΙ, 18.. φως Ἰλεοά; Ῥτον. ΧΧΧΙ͂, 1). Ζ44. ΤἸλεοά. 
Ρτονυ. ΧΧΧ, 5:. ἀλεκερνὼν νώτῳ, μ81108 ἄοτδο. οιξ. Ζμογὰ 
Μρροοΐ. ϑαὸν. ϊΌ. Ὑ. ς. 11. Ῥᾶζ. 650. - ἢ», οογνὲχ. Οοπ, 
ΧΙΙΧ, 8. Τοτεαι. ΠΠ|, 2). ΧΥΤΙΙ͂, 17. δὲ α1101. - Ἰεῳ, δέρορε- 
ἐμ. 1ε8. ΧΥΙ,.12. ϑεὰ 101 νῶτος 68ὲ 1θοῖῖο, δρρτῖθ νἱιλοδἃ.: 
δοτδεπ σαι 68ὲ ἦχος, αὐ Ἔχβίῖροὲ δα, Οοπιρέμε, - Ἰὼ, ἄϊτω» 

᾿πεγωσ. θα. ΤΧ, λὅ, Ῥρ. ΧΧ, Χ5. 1 ΧΧΧ, ἃ. ΤἸαδιῖμι 1, 9. ἐπὲ 
νῶτα τάνεως καὶ μέμφεως, ἴῃ ορρίἀα Τδη θὲ ΜΠ} }19 . Ὡδὲ 
νῶτα (81. ΘΒ ΡΟ 88ῃη68 εαἴ δέεο Ἰοοῖῖο, αὐδηὶ εἀ, Οοπιρέμε. εκ- 
ἰδεῖ: παρὸν ἴῃ το]αυΐθ ᾿ρτῖθ Ἰοκιίαγ: ἐπάνω τανέως Κ΄ μ..} 
Ρἰθοπαϑῖῖοθ ῬΡομίϊυς, ᾳφυεηδάμπιράμπι οἴ δρυὰ Οταθοοβ βοσ ρον 
1ε6 ἀχίθερβ τὸ νώτα τῆς «ϑαλάσσης Βαμα τῶτο πιῶγα ἔρδιῳνι 
ποῖα. ἜΣ ᾿ Γ.. . ᾿ 

“π: 

-, 
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5 ΚΑΤΑ ΝΏΤΟΥ --ἰ ΞΈΝΙ ΖΩ 

ἌΧΑΤΑ ΝΩΤΟΥ. ππμε, Ροε.. Ἐα, Ομέηδᾳ Ἠσοξ. Ψ, 8. 
«ατὸ νώτου σον, Ῥτο ἘΠ. μέρ. ροοέ ἐδτ σωπε ἐμπ, ϑοὰ δὈοῖος 
δΒιυῖυδ νου 018 νωτὸν ἀς δυο βἀϊεδοΐδοο νἱ ἀδίιτ.. . ι 

. ΝΩΤΟΦΟΙ͂ΡΟΣ, ἀἄονεο νοὲ. ἤμεπιογὲδ ρογέαπδ.. ὯΔ. δα- 
δωΐμδ. 4 Ῥατ, 1,2. 11. ΧΧΧΙ͂Ψ, ᾿τ5. 2.6χ. Ογνεἐ 5. Βτοπι. 

,) Ψωτοφόρος, ὁ τῷ νώτῳ τὰ ἄχϑη. τουτέστιν τὰ βάρη, φέρων. 
ΝΩΧΕΖΕΥ ΟΖΑ1. ρέμεον; ἐαγεἶμσ, δὲ τσρτιὲδ οεπε ἐπ οβόνδ, 

ΠΡΛΩΠ Ἡΐεμρ, τοπεῖθ86 γπ6 4670. “ἔσει. Ῥτον. ΧΥΤΠΠ,9. ΕΕΧΧΙΥ͂, 
᾿ς χορ. νωχελευόμενος. ““ Ὧδν ῬΥΆὮ. οἴενο. πιδ. «4. 6». 11, 4. 

ὉΝὶ ῥτὸ νωχελευομένου τεδοτί θα ἀηπὶ ρθέο νωχελευόμενος- Τρ 
Εν, οἱ Κεέρ. φοξ ἐπογθοϊιδμδ 682, ἰεογοὰ. νωχελῆς, ὁμαλὸς, 

, ϑραδυς, ἄχρηστος... 

ἔν. 

ΞΑΝΘ1᾽ ΖΩ͂, αν νοασο, «οἰἰθτν αμσδοο, ἅτ. ζιρέσψειπε 
86 γυρδέέμπι ν6ὶ οἴϊδιθ γί μηρ τάφο. ϑλπχ,, γαόνμδ. ἴον. 
ΧΙΠ, 52. 56, ὩΡῚ ξανθίζουσα εδξ 1. ᾳ. ξανϑῆ..- ἀπ, πίρον. 
ον. ΧΙΠ, 8:1. δὶ ποη δέον Ἰορόξαξ, δε ριυξοέυπε, 1 οὉ 
ν. 50. εἔ 52. ἢ. 1, νοτεοῃάτιπι 6886. [ἀ60 ἴδαίεπ ποῦ πιρῖδι δα 

ετὶς Ἰοοῖΐο ἔπιρτθδβα οοᾶ, Βαῦτ,: Ὡδπὶ δεο. Οαηιμδιέπι στὸν ἀϊς 

ἴτυν αὐῥεάο, 4μα6 πέργδαξησπι. δ μεν δοαμιαἶδε 8. δἔλδηι Ρραμδα- 
ἐπὶ νίποξέ, ᾿ Ὄοι ἜΠῸ ὍΝ 

ΞΑΝΘΙΚΟΣ., ποπηῖθρρ ἠιφηϑὲδ αρια Μαοεάαοπαε, φιιὲ 
᾿ ργε γοδροχαῖίεέ. Ἐϊιοτ. 1, 1. 860. 3)σέ. «γωπά. μηνὸς ᾿Α4δαρ- 
ψεσαν» ὃς ἐστο “ύσερος, ξανϑικός. 2 Νίαοο. ΧΙ, 30, 53. 58. 70-- 
ἐρᾷ. «(.. 10.218. 1... 15, 9. Ε. οἱ ἂς Βοϊδ, “μά, 110. ΨΙΙ. Ῥ. 482. 
6. 1. }.. ϑωέάαϑ: ξανϑικὸς, ὄνομα μηνὸς παρὰ Μακεδόσιν, ὃ 
᾿Απρίλλεος. Οοπέες δέαγα. ἀ6 αὶ. αοθα. Ρ. 52. ἀθὶ τιοποῖ, 
τοοῖευδ ἑανδικὸς βΒοτὶθὶ. 

ΞΆΝΘΟΣ, δανιως, γεξδ, ν6] ον Ξανθεϊέπα᾽ γμδαν,, γεξὲς 
ἦμδ. ΠΣ, ἤμίρμδ. Α]., Τὸν. ΧΊΠ, 56. - Ὡοργ ρίαν. πὲρηὲς 
“44. Ζδοδ. ἵ, 8. ξανϑοὶ, ηαυᾶπι νοοθπὶ οπε. τεξοσέθ πᾶνε 
δα ρῥγοχίπιθ δπταρδάθιηβ Ἐπ 1) αφυοά Κ΄ μέσ. νοτεῖς ζω. ΤΧΧ 

᾿ 

πυρῥοί. ϑοἃ ροϊεοῖ δοάθπι ἰΏΧΘ οἴΐδηι δα ΘΘ4 Ὁ ΘῺ8 358}, αὐδὲ, 
γοΐοεσι. Ἔν 

ΞΕΙΝΟΣ, ἔἤοσροα, ρεγοστέπμσ. "755, τάφῃν, “14. Τουξ. 
, ΣΙΨΡ, 21. 

ἘΞΕΝΗ͂ΤΙ Δ. 86. ΧΥΊΠ, 5. δοουπάσπι. οοὰ.:41.5. "θὲ 
κο᾽ἱαυὶ Ἰἰρσὶ ξενοτεέας ΒΑΘ, "τ ἥ 

ΞΕΝ] ΖΩ͂, λοαρέξεο επεέρέο,, ἰἴ. ρεροργέπεο, πον, ἐμ.-- 
᾿ϑέξαξιιδ ϑιεπι. δὶν. ΧΧΊΧ, 48. ξενεεῖς, ποσρίδέο ὁκοὶρϑθθ. 5 Νίδοο. 
ἘΧ, 6. ξενεζούσαις συμφοραῖς. πονὲς νοὶ] ἐπιιδίέωξία ογωοέαέξῥιεδ. 
ϑῖο Αοι. ΧΙ, 20. ξενέζοντα γαρ εἰνα εἰσφέρεις εἰς τὰς ακυὰς 

“ ἡμῶν») πονὰ θαϊτα ἡυδθάδπι ἀμέθες δὐσίρωθ ποβίγὶ8. δίδεγολι.. 

Ἁ 
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ΞΕΝΙΟΝ -- ΞΈΝΟΣ. - ΝΆ, 

ξενίζουσα » ἀλλύφυλος, ἀήθης, καινή. Ἰάσιι: ξενέζουσαν, νεα-- 

ράν. 8ὶο δὲ ξένος δἰηπιδπ ο πορεμῃ. ἰραϊῆοαῖ. Ὑ146 πέτα ἴὰ " 
λ.. ν. οἱ ν! 46 ϑινξοργὶὲ 1166. ξοοίφα, Ὑ, 11. ν᾿. 44ο. ἐ 

ΞΕΊΜΜΟΝ,, χοπέμπιν ρτορτὶθ πρμηέμθ., φωοῦ Ποορέξέ ἀἴα- 
Ζμγ, ἀθιπ]6 φμοσοιμτήμε Ὑπμδαγιϑ. ὈἸΣἸΔῸ ῬΙΌΓ, γὸδ ργεέξοδασ, 
ἘΞ4ι: Ι, 6. - πΏ92. .Ποϑ8. Χ, 6, ἀπήνεγκαν ξένεα τῷ βασιλεῖ, 

αἰετθθθηξ πρεπγα τεβὶ, .2 Ῥω, ΨΠΙ, 2. 6, 81:. ΧΧ, 29. ἃ 

Νίαος. Χ, 56. (ὅϑὅγγωδ 1: Ώσιονο, Βόδ6: πᾶπὶ ξένοον 1δὶ 688 

πιογοῦᾳ τρέλέέτπθε οφέρεναῥωπι, φιροαΐ πελἐἐεξδιοδ. οονεϑέξῥμξέιιν, ἱ, 4. 
δὶ μεσϑοφορὰ 8. ὀψώνιον, 0011. 11,28.}10, ΧΙ,.),4, Ποεγολ,. ξενία, 
ὑὁποδογην φιλοεεμία, φιλία» δῶρα, κατάλυμα; ἡ παταγωγιον. Ηϊο νοχ 
δώρα πα νοσδὴν ξενέα, 56 ξένια πιδηλξοβδῖα ΣῃτοΙρτεϊδϊωσ, δὲ οχ 
ΤιλΓρίμ 6.) πὶ βα]ος, 80 ᾿ἰβήοοῖο Ἰίδχάγιο ἰῃμβετία ἐβὲ, ἔπ 4πὸ 
οὐ ν. ξενέα. τίμιο ροβλῖδ ἔμι1888 νἱἀξίοσ: δάδρημδ. 8 δραᾶ- 
᾿Ἡρεγοδέμπε Ἰαδεπάμπι;, ξενέα, ὑποδηχῆ, φιλοτιμία, φιλία, κα΄ 
τάλυμα, -ἢ καταγώγιον. ἐἜξνεα, δώρα. 

ΞΔΊΝΜ2ΟΣ. δοερριξα ἐδ, ααἱ ποδρέέθθ 8θὰ ρεγοργίπος ρογέδαᾳ 
πϑηϑ. 2 ΝΙδοο. ΚΙ, 2. “ες ξενίου, ]ονἐθ λοφρζεαέέφ. Ὑιά6 ἀδ 110 
ελογγάπι 19ἐθ 0. «σα. Ρ. κγ3. βαφὰα. Ἱἑρλαφέξδ ἴὰ ϑμρράίεπι.. 
Ὀ. 1857. σοοπίλοις Ιαροηάμαι ξένον. 864 ν146 ἀρδαπι. Ν 

ΞΕ ΣΜΟῚΣ, λοβρἐεαἐῥεαα. γγλδν »ἐαέέομπι, Ῥτον. ΧΎ, 18, 
ΞΕΜΜΙΔΙΙΑ, μεγεργίηαείο, αὐδεπέία͵ α ραΐγέα. ὅ88ρ. 

ΧΥΠΠ, 5. ' ΄ 
ΞΕΝΟΜΟΙΓΈ Ὡ, ρονοργὶπος απ ὀχέογῃοϑ, πὶἐϊζέθδ οοἰξέρο, 

νεξ σοσο, σοπδογέφο ἀχϑγοίδεηβ πιθγοοπαγέμπε, οἴ ἰὴ πλν ιβ πεν 
σορέαα οοἶζέφο, αψὰ οοἰΐίφο. α Μαςο. ΧΥ͂ 4. ἐξενολόγησα τὸ πλῆ- 
ϑὺυς τῶν δυνάμεων. Σ΄ μέραΐμε : οἰθοίαπε ζεοὶ πιρρέἐἑἐιαϊδποπι σι 6 γ- 

οἰίμϑ.. ϑγγίιδ: Δφδο, οοἰϊερ!. ι: Νίαδοο. ΧΙ, 58. ἀϊπιῖοῖς ΟΟΡ188 

πλὴν τῶν ξένων δυνάμεων, ὧν ἐξενολόγησεν ἀπὸ τῶν νήσωκ τῶν 
ἐθνῶν. 81. ᾳῃόοφπα βριά Ζισίαπ. Τ. 11, ν.γάϊ. 6οἀ. δ οίές, Ψ{6-- 
ἐγοῖ, ξενολύγος , ξένονο σερατιώτας συλλέγων. 

ΞΕΓΝΟ.Σ, ρενορνέπμδ, ἤἄοβρδδβ, πονμ8. Δὲ. νἑαΐον, ἃ 
δ88πι. ΧΙῚ, 4. - 1). 10}. ΧΧΧΙ, 532. - ἠΐη, γέαΐον, ϑγπιη, ἃ 
ϑ8πι. ΧΙ 4. ξένσ:, ρεγερτέπμα φιέίαπε νἱαέο..- Ἃγ αἰέοηειδ, 
ὅγπιπι. ῬΕ. ΕΟΧΧΧ, 10. - ἴδον ποιμθπ ρτοργίυπι, αυοά ργ, 
ουπιδδέποτα τιοῖδι.- ἔμ. Ρρανοῦ. «44. 860. 6δἀϊτ. βασαπάδπι 
Ιετε. ΧΧ, 5. Ζ οίσ, ἈΌῚ ουηι Τλδοάοί, εἰ 1 ΧΧ., αὐλ μέτοι-- 
κος δβαδεῶς, ἀοάαχὶϊ ἃ Δ, ηυοὰ ἰπΐον 4114 φῃοασθ φεγέργὲ- 
παγὶ Ἰοῖδξ. - λ, ἐχρέαέα. ἴ68. ΧΥΤΙΪ, 2. δὲ ρτὸ ξένον 
ἔοτιε Ἰαρεπ μι 68 ξεστον, Μ6] ξυρὸν Ῥτο ξυρόμενον, αι 68ξ 
ρτορτῖα νοοῖβ Ὁ βἰρῃῖβοδιϊο. -- ΣἼ23 « σέξεμμσ., Ἀυιἢ, ἢ, 10. 
24ζὅ8ηι. ΧΥ͂, 19. Ῥδβαΐῃ. υΧΥ ΠῚ, 11. δὲ 4101, -ΖΑδοώ, Ῥτον, 
ΧΧΙΠΙ, 27. “ἴηι. Τλεοά, ἸοΡ. ΧΙΧ, χ5. -- π5γ323. “μὲ. Εποά.. 
Ι,2.. ὅϑγπιπι. Ῥτον. 11, 1θ. ξένη... ὅγπιπι, Ἱλοί, Ῥτον. ΥἹ, 
34, ἀπὸ λειογλώσσον ξένης» ἃ Ρετορτίμα Ἰλδγαιι ἰλωριιδη μᾶς 
οι 22. ᾿ ΄Ο. 

Ὡ-͵ 
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54. ΞΕΝΟΤΡΟΦΕΊΏ -- ΞΉΡΑΙ ΝΩ 

Ῥδηῖθ, ἢ. 6. πιετεῖεῖοαο. 816 Τογοπέίες “ἐμάν. ΤΙ͂Τ, τά, τ΄. 
.Δ46ο5 88 εοπιεπ9 ἐν ρεγερτίπα, διὰ οἷῖτα ποϑυϑίσιοοβ ἔογα ρ6ξ- 
ἐρτίπαο ἐτδῶῖ, Ὗἱάθ γμδέμπι ἐπ ἔγαρπι. νοξ. 7π|. ὕτγαθο. Ῥ. 
1107. - ΜῈ ρᾶτε. Ῥδᾷ. νοοαίμδ. 1 ϑατι. ΕΧ, 15. οὗ ξένοι, ἐπ:-- 
νἐεαέξ αα' σοόπαπει ποορέέσα. δαρ. ΧΙ͂Χ, 5. ἐκεῖνοι δὲ ξένον εὕρωσε 
ϑάνατον, 1111 δοῖσηι πονῶπε, ἰι. 6. ἐγειδέέαέαπι οἵ ἐπαμαϊέξανιν, 

ἱηνοηΐαπε τπιοτίοεπι, ͵ιάδ6 οἵ ϑαρ. ΧΥ͂Ι,., 5. τό. Βο οοιε, ξενέ- 
ζω, οὖ Ζεχ. Ν. Τ. 6. Ἀ. γ. 2 Μίδου. ΓΧ,. 28. ἐπὶ ξένης, 86. γῆς, 
λῃι ἴοττα ρδγ ΡΥ Πα. 

ΞΕΝΟΊΡΟΦΕ 2, ρενορτίηοσ - 6} ἐπκξοντιοθ γπέξἑέοα αἦο, 
οἰΐδαι δτέδγιοῦ γπεϊτῖος δοπαΐμδοο. 4 ἸΝΙαοο. Χ, τά. τυ 

ΞΈ ΣΤΗΣ, δεκέίαγέμα, αποῖὰ ΤΧΧ κοτύλην νοοδηξ, 5ἦν, 
πογῖδη, τη ΘΏΡα6 ἐξάγει. 2πῸὸ. 860. Οὐέδῖ. 1,ον, ΧΙ, 10. 

ΞΦΣΤΟΣΣ, ταδι5, ἐο͵αΐμδ, δοαϊρέμδ, νεὶ εἰῖαπι ἰαονέα, γα- 
᾿ ἅἄδπαο, δοαίρεπάο, αοἑαπαο σαροζέδμδ. ὌΝ, σαδθγα. «42. ε 

Ῥαν, ΧΧΙΠ, 2. Απιοβ. Υ, 11. ξεσεούς. Οἰοε5, Μ͵ῆ[5. ἐπ Φεορϑιοξ, 
Ξεστοὺς, ἐνταῦϑα γλυπτοὺς ϑεους. ἔπ ιἰδάδη) Βοατίζοτ: -ξεσεοὺς, 
γλυπτοὺς λίϑους. Ὑἰᾶο εἴ τ Μά οο. ΧΙ, 47. Πεογολ. ξεστὴν, 
ἐξεσμένην. (Τοπι. Οὐ. ήἥ. ν. τ)4.) παρὰ δὲ ξεστὴν ἐτανυσσε 
τ, ἄπεζαν. - Δέγεν δὲ καὶ συνθέτως εὐξέστησεν, ἐλάτησεν. 1,6» 
86: εὐξέστησιν, ἐλάτησιν. Ἰάετα: ξεστὸν, γλυπτὸν, λεῖον ποόεη- 
τὸν. δῖ0 δηΐπι βίης ἀϊδιϊηοίίοπο Ἰοροπάσπι ρῥτὸ λεῖον, ποεητὸν. 
Ἰᾶθαι ροβὲ ν, ξενέζουσα" ,ΞΞεστὸς, ὡμαλισμένος, ἐξεσμένος- 

ΞΗΡΆ ΝΩ, ἀνεζαοῖο, οἰ Ξηραίνομαι, ανοἶο, ὁκαγδδδο, σα» 
πεδσο. 45, ρμέγοφοο. ἴε8.1.,, 2. ξηρανθήσονται οἱ ἐχϑύες, δὶ ἔοτίθ 
Ἰεξοταηι 3... - ἤϑπ ΗΊΡΒ, ἃ ΦἾ3, ρπαρζασίο, 106]. 1, 11. 
ἐξηράνϑησαν. Ὀεάυχοτοηεξ ἃ υ͵55. Οοπξ, δὰ ἢ. 1. οοοοζέξξωτε ἔτι 
᾿Οοπιπιοπξ, Ὁ. 47. 86η:. - ΟῚ Ηἰρῃ. ἃ Ἴθι, μογὲγε ζασέο, 
Ῥεγάο. Απιοβ. 1ἴ, 9. ἐξήρανα, 1ἴὰ εε ἑφία αἴαυια “γαδα. δ8δεά 
ψεὶ εϑὶ χάθῃππὶ Βη ΓΙ ]αυ πὶ ρτῸ ἐξῆρα, 40 Βαῦϑηξ Θχθπ Ὁ]ῸΥ 
Οὐοπιρέμέ. οἱ Ῥίαπεξα. οο}}. ν. 8.) ν6} Ἰερογυπε ρον, -- ἘΥΡΡ ὌΝ. 
Ομ14, Πλροῖ. ΑὉ Ἴ᾽), ογααῖδον, ανείέογν. Ὥδῃ, ὟΊΙ, 8. 96ς. 

᾿ οοἄ. Ολὲδϑ. τρία τῶν κεράτων τῶν πρώτων ἐξηράνθησαν δι αὐτοῦ, 
ὉΡὶ δολαγ εηιδεγρέμδ σοιιϊοῖς Ἰοροπάσπι ἐξήσϑησαν, διεδέαία 
διεγιέ, ΟΟΠῖτΑ 46 πὶ ἴα πθ ἢ ΒΟῸΣ τηδ8]6 ἀϊδρυίανὶε ϑορααγὲμε ἴτπ 
απόπι. δὰ Ὦ. 1. Ρ. 52. - ΔῚΠ, διδέσοοῦ. Ῥδ. ΟΥ͂, 1ο. 1ε9. ΧΊΧ, 
6. - Οἱὴ π, ἤέαπρον 68 ογμῦοδοο. ἴε8. ΧΧΟΧΥΤΙ, αι. Ἐδϑτστιθ 
Ἰορδτθῖ 55. - ὥδο: Ὁ: φυϑη, ἢ], ῬῚΒ. ΗἰρὮ. 1οῦ». ΧΤΙ, 
16. ξηρανεῖ τὴν γῆν, θαδέοσαδὲξ τοττᾶηι, Ῥδβα]ηι. ΧΧΙ͂, 16. ἐξη- 
ράνϑη ὡς ὄστρακον ἢ ἰσχύς μου, ὀκοϊοοσέμην Θ8ῖ, ἰαπηταη δ. 
δῖα, Τοῦ πίθου. Ῥ88]πι. ΟἹ, 12. οὐσεὶ χόρτος ἐξηράνϑην, απ. 
αὐδπὶ βτάπιθι δχαγμὲ, Ῥδαΐπι, ΟἹ, δ, ἐξηρανϑη ἡ καρδία μιου, 

᾿ Θαδχαΐξ σοῦ τυ. γον. ΧΥ͂ΤΙ, ,)5. ἀνδρὸς δὲ λυπηροῦ ξηραΐ: 
ι Ψάταυ ὑστᾶ, Ἀοπιϊὴ 8 Δυΐδπι ἔτγὶδιε 8 δχατοβοαηῦ οοϑα. ΤΏτσοα. 

ΕΥ͂, ὃ, ἐπάγη δέρμα αὐτῶν ἐπὶ τὰ ὀστέα αὐτῶν, ἐξηράνϑησαν. 
ἐγενήϑησαν ὥσπερ ξύλον, οοπεο]ΐαια δεὲ ρ6}}15 ἐ]ΠΟτΌ πη ΒΌΡΕΣ 

 Ο888 Πού, ὀπθτασχηηξ, ξαοι δας τρῃφῦδη ᾿ἰσαυπι.. ΟΟὩ Γ, 
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Ἅατε. ΙΧ, 18. Ψ83, ΡΥγοϊοΐφοον. ΖαοὮ. Υ, Ως ἐξηράνθησαν 

ὡς πρόβατα. ἀὐδασει δι ἢ ονεβ. ϑεὰ οπιηΐπο Ἰεροπάςππηι 
ἐξήρϑησαν, αὐἱαἰὲ διωνδ, πὶ Ἰορίτυνς πὰ 6α, Οὐπιρέμε, ἐταπεία ἐἰ 
δεπέ δὲσιεέ ονθθ, Ὦ. 6. ἀιᾶτα ἔΔ0116 ρτὰχ ονΐατι δ ὑπὸ Ρϑβϑοάο 
ἴῃ δ) ἐταδυοίτυϊ δὲ τεδηϑέδσξωτ, τᾶπὶ ἔδο 116 1}}} ἃ. Ῥδ σία βυ8᾽ 
ἴῃ Βαυ]ομθί Ῥτορῖεσ. ρβοόσυῃς Ῥδοοαῖδ ἰγϑλι8]8 1} βυηῖ, »Ὁ2 
ποῖρξ σεεγεγγέ, ἔοορ 80 πιονογέ. ΒΕ ΒΌΡΓΔ 8. ὍΡαη δ᾽ ἌΡΗΝ. 
- δῇ» ἡφβοίο. ἴε8. ΧΤ,Ϊ, 17. ἡ γλῶσσα αὐτῶν ἀπὸ τῆς δίψης 
ἐξηράνϑη. Βα ἀυβοὰ δοηβυπι. - 155) ΝΙΡΙι. γδυ ον, ροπον, 
1ε5. 11, 12. οἵ ΠΡ 
- νῷ, ἀαεγίο, ἴεθ. ΧΙ.Π], τά. ὑδὶ Ἰοοο ξηρανῶ Ἰεροπάμπι 
ξηρανϑῶ, Ἰδηδ δυῖθηι ξηραίνεσθαι ΤᾺ Ό] ΕΣ μαγιασί πεῖ {υ1θχιξ 
Ροῖεδὲ, φιυεπιδπιοάυπι δεέδαι ἡδὺ ἃ. 1. ποῖαϊ : απλοίαμέοπο 
ἐρίγεξξεγς ἐγαΐδγα. - νυ) ἀἰγίρίο. Ηοβ. ΧΗΙ, χὅ. Ῥτδοϑίθιθα 
4υοφτθ Ἰθρίεας 100. Τ᾿, 21. ἐκεφύσησε γὰρ αὐτοῖς καὶ ἐξηρὰν--: 
ϑησαν, ὉΌ1 1ἢ ἴσπττιι μδῦτ. Ἰαρίτασ ΓΞ 3 ΘΠ) ΡῸ2 τ" ΜῊ» Ὑ7,ογρε 
πὸ ρνοΐεοέα 5. ἐγασιδέαξα δὲ αἱρπέέαδ ξονμπὶρ ἔπ οἱθ, δο Ἰἰδοτί 8 
νοτῖθηξεβ ταδὶ δύ πε ἱπιδρίηα ἀδδυμα δΐηθ ἀυδῖο εχ ἴδ. ΧΙ, 
34. ἔπνευσεον ἐπ᾽ αὐτοὺς καὶ ἐξηράνθησαν. Ἐ αϑταὴδε ἴδπιδπ,, 4 
βιδῖπογθηϊ, 608 1651886 ἘΞἽΠ), 4 ΠῚ Π 6 Δ ἀγθγα, ἀδδέμωξθ 
δὲ δἑσοατνὲ ποῖδῖ. ; “ 

ΞΉΡΑΣΙ΄.4, αγίαϊέας, οἱοοίέαι, » Ὁ] ἐρδα ; οζ 
αγεζασέδιεἶδ αοέέο. Ἀτι, αἱοοίέαδ. [αὰ, Ψ1, 83... «ταἰπν, δέοομδ. 
Ναλτταν. 19. 10. - 35 ἰδ, δέσοαπαο. Ἔ Ξεοὶ. ΧΥ͂ΙΙ, 10. «“᾿ 
παϑν. Νείδεπι, ΓΧ,.1}). - τὼ ἡΜἢ3., οὐωμδογεξ. δα. φοαίέ,. τι 
80. ρ᾽τενέίδτο' ἀπὲ χοτγϑηὶ ἀοπεϊετετθαῖ, ᾿σπᾶϑ βιορὶῖαβ οτἰτωσ,. Οἱ 
λοιποὲ 860. ορά. Βαγόον. δλρρ. ἵ, 10. 868 ξοτία3880 ξηθασία δίσθηλ 
δὰ 5ῚΠ ν. 11. τοἔδγθ ἀπὼ θϑῖ. 

ΞΉΡΟΥΣ, αγιαϊμο, δέσοιιθ. ὌΧΠν παρα, Ἱεὰ: ΧΧΧΥΙΙ, 
25. πὶ λον. 168. ΕυΥ͂ἹΤΊ, 5. ἘθΟΒ. ΧΥΙΙ, 4. ΧΧΧΥΙΙ, 2. Ἢ 
- Ῥϑἷς ρατῖν 7, αθορυδξαν, ΗοΞβ. ΙΧ, 17. ϑαρ. ΧΙΧ, γ. δία. 
ΥἹΙ, ά.. 

ΞΉΡ Δ“, «νάα, εἰ πηρ!ἰοῦξον ΒΒ686 Βα ἰα δ θοῖο γῆ, νέδαΣ 
ἀτοίτας. ὥ3.Π. Θδπθα. 1}, 32, Εχοῦ. ΧΙΝ, 2ι. 108. ΠῚ, 1γὰ 
εῖ 8118. « πῸ5. οι ὨνϑΝ. σε. 1, .9. 10. Ιοπ, 1, 9. ἐποέησε τὴν 

ϑάλασσαν καὶ τὴν ξηραν, ἔεοὶϊ τπᾶτα δὲ ἔθγγαπι. 146 δὲ Ῥβ8]πὶν 
ὩἸΧΥΝ, δ.. ΧΟΙ͂Υ, 8. “οὔπην35 οβια]ά, δα, 11, το. Οομξ, 2,6.’ 
Ν. ΤΊ 8. Ἀ. γι 

«ΞΉΡΟΝ, αγέδιαῖνν οἰπορ! οίτον αἰνίαἐρ!δοέα “πέδον. .80. 
ἔμεπε ν εἷ ἐεγγω: ἀϊοΐτων. 3) δὲ ρυλῃ.. Εκοά. ΕΥ̓͂, 9. ἐκχεεῖς ἐπὲ 
τὸ ξηρὸν. οἴξιιπα68 ἴῃ δοέμην, ναὶ ἴὰ ἐδγγαπιν 516 “ἐγἱοέοίοίδϑ ᾿ς ΓῚ 
πιγαὖ, Ρ. δγ8. ἀε Ρἰβοῖβιϑβ φαϊρηδάδπι 1 ἴα Τη ἀΐᾳ : ἐν τῷ ξηβῷ πλα- 
γάται, καὶ πάλιν ἀποτῴέχεε εἰς ποταμόν. Οποά Βὶρ ξηρὸν νοοδξ 
Αγιδεέοεαίδα, γῆν ἀϊοῖ; Ἰποορλγαδέμα ἀρπά. “ἀἐλειάδιεπν ΤΡ. 
ΥΠ|. ο. 4. ᾿ιϑὶ ἂς ᾿τιἰβάδηι Ῥίϑοσθυδ βόγῦο δδῖ, Εκοά. ΧΙ, 16: 
22. κατὰ τὸ ξηρὸν; » ἴῃ ἐδίο: Αἀάϊευξ πέδον "ἰῃ ἐπ γο 88 ἀρυᾶ 

2 
ὶ Ν 

χόρτος ἐξηράνθησαν. Βδῃ6 φιοβά δρπβιαι, 



-" ΞΗΡΟΣ ΤἸΝΟΜΑ, -- ΞΥ̓́ΛΔΟΝ 
9. “ } 

“ἀλόηαοωπι ἰθὺ. 111. ς. 25. χυρταὶ δ᾽ ὁμοῦ καρίδες ἐν͵ ξηρῷ πέδῳ». 
Οοηξ, “ον. Κξεγίηραο αἀπὲτπ. δὰ Τονγδέξμσα Ὁ. 2:13. . - 

ΞΗΡΟΣ ΤΙ ΝΟΜ΄1. αγἰάμεα ο. δ. ἀγδθοο. ΤοΒ. 
ἹΧ, ὁ. Ἐσξεοβ. ΧΧΧΗ͂, 1Ἱ. - Διά αυοαῦθ δβιυρτὰ 8. ν. 

ἀγρωητις. ! : 
“ ἈΦΗΡΟΤΑΗ͂Ι, ανίάέξαθ, εἰοοϊέαδ. Ἠΐπο ξηρότης καύ- 
σωνος, Ρτορτῖθ δἐοσοίέαθ ἀοδέμα, τιοῖδῖ ἔροα α δοῖίε ἐχωδέα 
δριυὰ ϑγνιπιαολεπι Ῥ5. ΤΙΧΎΤΙ, γ. αδὶ, μοῦχ, ππῆπς, Β. 6. ἔδοαι 

᾿ αγδήα εἰ οἰεδομέοδα,, τεβροπᾶεῖ, - ; 
ἈΠ ΦΗΦΟΡΟΣ, ρίασέμηι ροδέατεδ, ἐγι86 αγτπαξπδ, σ6γι8 ζ67. 

4 Νίδοο. ΧΥΙ, 2.0. ϑιμαίαδ: ξιφηφορία, τὸ φέρειν τὰ ξίφη. καὲ 
ξιφηφόρος. Ζοπαγαα Ζος 60]. Ἰάι7. ξιφήρης καὶ ξιφηφόρος, ὦ 
καὶ ἔχων ξίφος. Ῥλοέξῃδ 7,6χ. οο]. 226. ξιφήρης» ξίφος ἔχων. - 

ξιφηφόρος, ξιφήρης. Ῥέγηι. 1. χάρο, 54. ΝΕ 
᾿Ξ ΦΟΣ. ρίαάέμδ. ὍΛΠ., ρέακένο. ἴοβ. Χ, 8. ΧΙ, ει. 12. 

ν4. ΕΖοοι. ΧΥῚ, 30. - ΠΣ, ναδέξέασ. Ἰοὺ. Π|,.14. 1, ἐρε.- 

τυῆῖ ΠΙΞῚΠ, ἃ 5γ5, ρέασίμδ. Οοπέ, ἱν. ΧΧΧΙΧ, 25. οἵ ουπα 
τοχῖα ποῦτ. νοτβς. Αἰδχ. 
τς ΞΈΑΛΑ͂ΡΙΟΝ, ἐΐρπτπε ραγναπι. ὙΣ, ἔρημο. τ Ἄερε 
ΧΥ1!, τ. , 

ΞΎ ΛΑΙΝΟΣ, ἐέρηπϑιδ. γα: ππν Βαϊ, Ἐν, ΥἹ, 4. Ῥδης 
ΨΥ, 4, η4. - γυὺ, ἐΐξπωπι. Τὸν. ΧΙ, 532. ΧΥ͂, 2. Ναπ. ΧΧΧΙ, 
40. - Υ8Ό, ἐπ ἔρος. ὅγπιπι, ἨδΔΌ. 11, Χ1. - ϑδίταο. ΧΧΙΤ, 10- 
ἱμάντωσις ξυλίνη. ϑγνμα: δέομέ “εδείϑ 6 ἐΐπο 5. ἔασπα. ἔύλινον 
δηΐπι οἱ ἐρηθιπν βιρἰβοαῖ, οἵ ἐέποωπι γ6] ἰαπθὼπε, Ῥυΐα »“ο8-- 
ογρίπωνι. Ξύλον διλίπ 6ϑῖ σοδογρέξισπι εἶνοδ' δοπιδας δῖ δονε- 
δάεμπι. ι Νίδοο. Χ, ὅ0. τοῦ καρποῦ τοῦ ξυλίνου, Ὦ. 6. ζγιιοέμτεντα 
᾿ἀγδογωπι. δογοΐ. ξύλινον καρπὸν, τῶν δένδρων. τ Νίδοοαν»-ς 
ΧΕ, 8. τὰ ξύλινα, ἀγόογεο. -- Ὑλὰδ ᾳυσαυο ἱμπέγα᾽ 58. νυ. χεί-- 
ροποίητος. ᾿ 

ΞΎΔΟΧΟ ΠΟΣ, ἐέρπονιεπι Θα686}, ζέρπαέργ. ΥΡ Ὁ, 
ραθιίοπα ἰέρπιπι. Ὥδαι, ΧΧΊΙΧ, κι... 1οβ. ΙΧ, 5.27. - ὩΡῊ 
ὭΣ», οασάίστια ἰἔρπα. ΑΪ, Τοβ. ἘΧ, 421. ξυλοκόπον. 

ΞΎΛΟΝ, ἕέρτιπα, αἀνῦον, τ, σίρρωδ, πόγνεδ,. 5. ἄσγειετε 
ἐπ σαγΟΘν 6, φπμ0 οαρέξνονιοηξ ρεεδθ οοποέγέμβοδαπέων. για ὁΒα] ἃ. 
Ἐν. ,, 8. - ἸῊΝ, σσάγμδι κΧ Ἀερ. Ὗ, 6. - γμε, ἐέγγα. 2 ῬΑΥ. 
ΨΙΙ, 15. ϑόοῆιβο ἰδὲ 6δϑὲ ἀθ Ἰοοιιϑῖῖβ ἔδϑιτδπι, βρ6ο. ασδοσε ν8- 
διἰδηῖίθυδ. - ἮὮν3. αοπιέπμδ, πιαγεέέμθ. Ῥτον. ΧΤΙ, 4,.. ὕοεθα 
ἐν ξύλῳ “Μοηεξαιμοοπῖιδ πνὰ}6 τοιαε δὰ 95, πιαγέὲ δεῖ, Οὰ πα 
Ῥοϊίυβ ρετειποδηΐ δὰ ΧΙ, ἐπ οϑϑέδει οἕεϑ, Ὁ ταὶ δὲ ποις 
Ϊ6ρ 1886 νἱ ἀεεον ΓΟ Χυ3, 566 νοσσϑῖι ποῦν. ἀδἀπκονιης ΔΡ ἔριν ν, 
φαίξάωο, )έγπεδ, αὶ ροι ξύλον ᾿π 16] ὁ χοτῖμε περγώπι ἔὲ ρτισιρης πλι:- 
γχεἐλἑογὲϑ οατεδα δκοϑέγεοίηι, ἀπ ϑολοῖ. οα΄. ἤοπι. Ὠαδοὲ: ἐν ὕχυ- 

. ρώματι. - ΦΊΊΣ, αδὲδδ, σμργθδδιδ, ͵ἴ68. ΧΊΥ, ὅ, -- γ5, Λλογέμϑι 1ότ. 
ΧΧΧΙ, ι2. Ῥοβυδγυης ραζῖδηι ΡγῸ ἴοῖο, δὰϊ βραοΐδαι ΡτῸὸ 8δ6:ε-- 
Τ8. - 82. οαμάα. 168. ΝΠ, ά. δὶ σαμάα ετένοπμεπε. ἐἐξξέομιετι 
ποῖαϊ. - τ, σέρριμδςι ἴον. ΧΧΧΗ͂Ι, λλ. ἔθετο δὲ ἐν ξύλῳ μου 
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τὸν πόδα. Σωεέπειϑ σοτῆῃ: ρμορμὲξ ἐπ παῦρο ῥϑεῖοϑ. πιθοϑ., ϑ'γνἕα 
μο εδῖ ἤθῦ»μ8, πξρτο ξύλον ρον Αονς ΧΥ͂Ι, ,)ά. 8ὶς οἵ ΑἸ δ6- 

Ἀΐθ 865 Πρ ῦτη [ἢ οδτοθτο, 480 οδρίξγθσυμι ρμεάδθβ σοπβιγῖη- 
ρεδαπίοτ, ξύλον νοολρᾶηϊ. 146 Ογοξέμπι οἱ δ έβπογεπι δὰ Αοῖ, 
ΧΥῚ, ,ά. Ιάδπι ἐΐρπωπι δοῖεα πυδυκάκη ἀἰοοθαῖιτ. 2, γοέαβ. 
Οναε. ΤΧ. Ρ. 1.58, γὶ ποδοκαάκη αὕτη ἐστὶν, ὦ Θεόμνηστε, ὃ νῦν 
«αλεῖ ἐν τοῦ ξύλῳ δεδέσθαι. Θουξ, ἐὲ νοσεῖα ποδοχαάκη ἱπέγα. 
Πιοίτωσ σταθοὶϑ Υ. Ἔ. Τητι.. δεἴδαι καταράκεη,» κωλυμα. ξυλοπέ- 
δη, σερεβλωτήριον. ᾽΄άο 68 νοοθ8. Δ]101 8.1. ῥίαμέο. (Ῥοόῃ, 
ἯΙ, 6,. 28.) ἄφησα ομδέοδα νοσαῖυτ. - ἔγὺν, εχωξδέο. κι Ῥᾶτ. 
ΧΥ͂Ι,.5.. ξύλον ἀγροῦ 860. Καέ. φυαϑὶ ἰτ΄ ἰοχῖι Ἰορίβδοηξ Ὑ51. 
γιάθξιν ταπιθῃ ξύλον 6 δ6ηδ,ςὶ σοπιπιαῖθ ἢμῸ ἐγγθρβὶβ86, υδὲ 
σὰ ξύλα. τοῦ δρυμοῦ οοταπιδαιοτδηῖατ. Νῖαρίθ δά ἕδχίνπι ἤϑῦτ, 
βαθϑὲ εὐ. Οοπιρέμε. ἀαγαλλιάσϑω ὃ ἀγρός. - ΟΥὙΡὥ, ἐίσπιπι, αν.- 
δον, Θἴξϑιι σγια, Ραἰέδιεέμεπιγ αἰ Ἐδ1 ἢ. Γ΄, τά, σδῃ, 1, 20. πᾶν. 
ξύλον. ὃ ἔγχεε ἐν ἑαυτῷ καρπὸν, Οπιπθ8 ἀγδογθο. ἔγαριβοτδθ. 
Θεη. 11, 9. ξύλον τῆς ζωῆς. αγδογοηι, νἱῖαο. Οοδε]. ἿΙ, 5. 
ἐφύτευσα ἐν αὑτοῖς ξύλον. πᾶν καρποῦ, φὶαπῖανὶ ἀπ 1118 (Βοι- 
εἰ|5) ἀπ δονθδ ΟΥΛΙ18 ΡΘΏΘΤ15. ἔγα οι! ἔοταβ. δ ἀρμά ρτιᾶθδοϑ βοσῖ- 
γίοτος ξυλον βδερίυβ Ρργὸ αγόογε βυγπιΐτυτ. Ψιά6 7,6ῳ. Ν, Τ'. ὁ. 
διν. Ἐποάθον δϑθηβὰ ἐέρπιιπὸ αϑατραῖυν ογαέέο 110. 11. Οἀ. ν3. 
Τ. 11. ΩΡΤΟ ψιξ ϑέαέωλέ πιθὺ ἐδ' ἐγἐδέ6 ἐΐσην, ἐ6 σασμοιπι ἐν 
“οπιὲπὲ σάρμὲ ἐπεπιογσπέΐα. ἃ ϑαι. ΧΧΊΠ, γ. 01 ρῥτὸ ξύλον τες 
Ρομδ ξύλων. ;)ὡὐ Βαθοὲ δὰ. Οοιπρέμέ, δ δογίδβ οσϑιϊοωΐβ ρμοβίυ- 
]ωτ. ἴοτειω. ΧΙ, 19. ἐμβαλωμὲν ξυλον εἰς τὸν ἄρτον αὐτοῦ, Ὁ; 
ξυ. ν εϑὲ λέρτμεπε ἐοχέοιπι, Ολαά. θδθ Ἀαθδὲ δ ΟἽ, με 9Ό,΄ ἀγὸς 

χπᾶ πο ἐὲ [τ ως », Ῥεποηωπ. Ατϑδῦ. [Ὡς εἴ αἷἴε 1ηΟΥ 411 

χοῖδὲ γεοδειέξ, τιλχὶπιθ ψόμθηο. -- ΠΧΣ ἔοφπιη. Ι6τϑηι. ΥἹ, 6. 
- Οὐ, 908. Ῥιον. ΧΙ, 4. 146 δαρτα 5. ν. ν»3. - νὺν, ἐγαὖδ. 
1ἘἈερ. Ὗ], ιδ. - ἜΥΧΥΣΝ, ραεγὶ. ἃ Ῥανρ, ΤΉ, το. ἐκ ξύλον. 
Κεῖρ. ορδγὸ διαέμαγίο. [χὰ νοϑτϊοσυηξ 6 σοπίθοζυτα, δὲ, ἴγϑη8- 
Ροβῖῖτο Ἰἐζϑγαξυπι οτάϊπα, δὰ ΥὙ τοξἔϑεθηϊθβ, τὰ ΧΟ» νοὶ 
Ῥοιϊξυ8 ΧΡ Ἰόροπάπηι οομδογθηξ. ΝΙοσοθσαβ δὰ ζ'αρηΐπξ, 
4εκ. Ὦ. ν. εοῃϊθεῖδξ, 6086 Ξ 16 Ρ 8580, ψ6} 1π|6}]6χίβ886. -- 
"βοὴ, ἐμγιέρογμδ. ἴον". ΧΧΧ, 5. ῥίζαν. ξύλων, ταάϊ σοι ἀτϑοζιπι, 
Ῥετφρδϑι: ἷο σαέῥοσϑ ροδεχρὲξ ἰπι6}16ρῖλ 45. Κοδοέρε ἀἃὸ ΕΧΧ 
“πὲ. ». 65. 106 ἐγώποο 888 Ῥοῖξδιδ ἑαϊοῖο 95 ἐγωώπσο 6. ἐέρπο͵ 
οαεεο Ἰἱερδῖας ϑαρ. ΧΙΥ͂,.. δ πανέρ᾽το Ὀδυτραῖιαι τορι 
ϑορ. ΧΙΨΝ, γ. 60}}. ν. 56. φο δϑῃδῃ δἴϊδηι ἀθ ωγοὰ 'Νοαθ ἀϊλοὶ- 
ἴυν ϑαῷ Χ, 4. 6 2220 ἐΐξπθο 8. ἐμέοζανγὶ. πιρπῆπο ἔπ. πανέδμδ. 
Ροδέΐο, αὐυοὰ παράσημον αἰϊοΐτυν, Ἰερσίταν 8ᾶρ. ΧΙΥ͂, 1. 901}. 
οι. 1. 8. 

ἘΞΎΓ,ΌΝ ἌΓΡΙΟΝ. Ἐωῶῦδλ, ἑωπέρογδ. ὅὄγπεπι. ΟΡ. 
ΧΧΧ, 4. Μοιβὲο Ὦδθο εχ ἱβῃογδηξῖα πὰϊδὶ οτα 6586 νἀ δἔουγ, 
Θυΐα δόπιρα ψεζῶπι δ᾽ βηϊβοδίλοπεαι νοοΐδ ἢ". (46 408 ἐδ8ὲ 

͵ 
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58 Ἃ΄-᾿ ΚἼὝΓΑΟΝ -- ΞὙΛΔΟΦΟΡΟΣ. 
δἴϊαπι ΣΏΤΟΡ ΤΘΟΘΏΓΟΥΟΒ Ἰηϊεγρυθῖθθ τῆϑρηα8 αἀ͵5868058) 'ρπο- 
ταραὶ δγπιπιασῆμθ, βοὴυβ Ῥοβϑιυϊῖ ἀγϑογδὲ ἀργεδβέες, δοϊ ἀγδιε- 
δέα ἀρτοϑϑέξα. 

"ΞΎΛΟΝ "ΔΚΑ͂ΡΠΟΝ. Ἔνὰν, ἐωμπέρογθ. ϑιγπιπιασΐμεα 
Τέτοια. ΧΥ͂ΤΙ, 6. Ἀεδροχῖὶ οιγπιοϊορίδῃι  π80) ταᾶιοὶ “Ρ Ὡ0- 
πἰοηθαι δέογεἐἑαίές ττὶδυηῖ, διόυς ἫΡ οὲ δὴν» ποῖδξ πἴσοο 

- «ωδ8 {μέέ. : 
ι ἜΞΥΖΟΝ ΣΙ ῬΧΤΗΓΣ, ἐέρηεσν οαγοονίϑ. “Ὦ, οέρρμα, 

Ῥεάέοα, πορνϑ., ὅγπιπι. ἴον. ΧΙΠ, ων. Ροῖοδβε φυλλάδα ρεάξ-- 
οὦ, πορρῶξ ΟΟτατηοάα ξύλον εἱρκτῆς ἀϊοϊὶ, οἵ δα ταϊοηθ οοτῖθ 
ΑΪΒῚ] Βαθασγοῖ δάθο νουβῖο, 4φοά οδπιθηδδίλουθ ὄρϑτὸ νξάοτα- 
ἴων. ΝΊΒΙ1Ο τΐδυβ ἴδθδ, 4018 ϑγηιπιαολώπι Ἰπ ραδπι ρτδθ- 
οἂπι Ὀ6ή6 ο4}}6πῆθηι πΠῈ}}0 πιοάο ᾿ἰδΐοτο ροῖυΐξ, ἐδ έγι ΠΕΘΥ ΤΣ 
αεέεπέξοπέβ, φαοα ΒΘΡΓ. “Ὁ, δὸ ζταθοθ ποδοκακὴ ἀϊοϊϊογ, δεϊαπὶ 
δ᾽ ΤΡ] οἶτον ξύλον νσοσᾶτῖ (ν146 βιιρτα 8. ξυλον)», 8δο, 8ἰἷ Ἰθοιῖο 
ΜΏΡΤΘββ8 τοϊϊπογοῖυσ, νὸχ δηϊθοθάδθῃβϑ Ὁ) ἃ ϑ'γπιπιαοδο 
Οπιΐδϑᾶ 6886ῖ, ῬΤῸ εἰῤκεῆς τοροπθγα πη] εἴμξεες, δὖ εἴργως 
σΟΘΡΟΟ: δμὉ δέσηο 86 σογπρθαῖδ οοασγοθδὲς μϑαΐθπι πεθεπι. ἘΞ 
δηΐπὶ ἰῇ ὯὮδο Οταὶ!Οἢ18 6616 68ὲ ἰ. 4. ΝὉ5. 

ΞΎ 144 ΧΕΙ ΜΕΝΑ͂, ἑΐρσπα ἑαοσπεΐα. ΠΛ ν ῬγΓα, γο-- 
ὅπη. 108. ΧΧΧ, 58. ᾿ 

“- ΠΟ ΤΟΥ͂ ΞΎ ΔΟΎ, α ἐέρηο, Ὦ. 6. αἃ ογοθ. Ῥβαϊτ. 
ΧΙ, το. 7μδέΐπ. Δῖ, 1ῥαΐ. ο. Τιγρᾶ. 7μά. Ρ. 208. αῇῆτηιαι, ἐπ 
διδθοα ὙΘΙΒΊΟΩΘ δ} ἰδιῃρονὶβ ἔυ1886 ἤδοο σοῖρα δἀάϊῖα ροβὲ 
ὁ κύριος ἐβασίλευσεν, εοἃ γμοδῖθα αὖ Ἡδυταὶβ αὔγϑβα 6886 δὲ 
ΦΌΡ]αῖδΔ. Αποαυΐϊῖαβ πῃ αυϊθυδάδηι ρτϑδοὶβ 11 ρτῖ5 Ἰθοῖδ 6556 
Βαθο νεῦρα, ἱπᾶάς ρειβρίοἑτυσ, αποά Ὥοῃ δοϊυι ἰᾷ ὥηέέψια 
]7εαία οἰ ἀραιὰ Αἀωρμδεϊππέ ἰὰ Επαγγαΐ. Ἐ. Ῥε. ν. σιά. ἰάδαηι 
δαάϊιδμιδηίσμι Ἰοοθαλ δάροῖ, 86ὰ οἱ 7δγέμζέίαπιδ σοῊ βΥπιὰ τ’ 
αὐν. ανο. 10. 111. σᾶΡ. 19. Ηοὸ φυοηιο βϑουΐῃβ 68 Οϑηθὄναν- 

᾿Ἅἴωδ., αἱ δ᾽αταϊ,, δόο νογδα δἀάϊία 6590 ἃ ΓΧΧ ρῥτορβεῖϊοοα, 
οἱ ““ροἰέιδ, αὶ ραϊαῖ, ῬΝ ἢν, δέέαπι, φυαοὰ Βοάϊο 'η Βόρταθο 
οδῖ, οἷτηι πὰ 814 ἸθῈ8᾽ ὨΘΌτ, “1 τ16 ἔωΐ580 γ5. 8564 εοαφυτάσμα 
ὨΌ]]08 ἀυθεῖο, 4φυΐη σοῦθα Βδ6ο, 486 ἐπ πῸ}1]0 οοὔτοθ ρτᾶθοϑ 
οἵ ἸαΐπῸ τϑρϑυ μΡ, δα ]ξοεῖπα ϑἰηῖ, δὲ οἰγιδίδπα ἀθνοιϊοηθ 
«αἀαὶϊα, Οοπξ, ϑαμι. Ῥεεέέὲ αν. Ἵ»6οε. 110. ΤΥ. ο. 9. - 7146 ᾳυον 
406 βυρτα ἀκάνθινος εἰ ἄσηπτος. 

ΞΎΛΔΟΠΕ' ΔΗ͂, ἐέρσπιεπι ἐπ φαγδσνο, 40 σαρέΐνογιεπι μϑεδα᾽ 
δοηϑἰγὲπϑδαγιι.. “Ὁ, οἵρρμϑ. «ἴφω. Το». ΧΤΙ],. 27. 

ΞΎΔΟΦΟ;Ι Μ᾽ 4. ἐέρποόνωπε ρμογέαξίο νοὶ ἀερογέαέξο. Ὑῦς, 
δσπωπι. Νοθσδ. Χ, 54. [τὰ Μβὲοζέιεα ἂὸ Τγοπεπιῖιδ. ,ϑοὰ 102 
ξυλοφορία Ῥοῖϊιβ τοβρομάοὶ Βοῦσ. ΧΡ 5) , οδέωίϊο 
ΡΣ ΩΣ ᾿ ᾿ 

᾿ ΞΎΔΟΦΟΙΡΟΣ, ἐΐψτιωπι ρογέαηδ, ἐρηΐεγ, οαΐο. Ὑῦς 
δέρπμεπι. ΝοΆθηι. ΧΙΠΙ͂, 50. Τὰ βέοίμδ. δ86α Β1ο φυοὰθ δὲ 
τῶν ξυλοφόρων φῬοῖίι8 δ ΧΡ ἢ 13» οδίαίίοηπὲ ἰἐσπογιπι, Τ6-- 
ξοτοπάυπι 6886 γἱἀδῖυν, τὰ ἴδιθθα, υἱ ἰἰο00 δένδρον ἔπ δηῖεν΄ 
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ι ΕΎΑΘΩ -- ΞΎΣΤΟΣ 6 ἜἝβ 

εοὐδοῖθας ἔργὸν τδροπδίαν, - γ9 5ῸΠ, δαραΐεηα ζέσνμετα, ἼἼοα8.. 
ἸΧ, 21. 27. 1,ϑοῖῖο ξυλοφόρος, 4. .8πι 80108 οσο. Οχορ: Βαθοῖ, 
τα! δαβρδοῖᾷ 65, Εοῖῖδ886 Ἰθροημά τ ξυλοκόπος, αὐ τα]αυκ 
1|δη σπκδίροωξ, δυϊ ξυλοτόμος. ϑεηπδῃ5 ὑδροφόροι [οτῖα880 
μυῖο ϑεσοσὶ δβϑδαι ἀθάϊτ. ϑιίδαϊαὶ ἴδπιθπ ἀθοαιδ μοΐοϑι, ἀυα8 
δου 65, 4186 86 ΣΏνΊΟΕΠΣ ἔθγΘ δχοιριπαξ, Β.1, σοπϊιαποῖδ5 6856. 
Ἰάδαι να]εξ ἂθ ψεῖβιοῦθ πο. φαΐ Ώθυξ. ΧΧΙΧ,.}}. ΧΡ ΔῸΝ 
ΠῚ ξυλοφόρος Θπαρτσεβδὶῖζ, 

ΞΥΖ40Ο᾽ “» ἐβηο ἔθβρο., οομδέβπθ. ΒΓ, ἐθ6Ὸ., οδέερο. 2 
Ῥαν, ΠΠ, δ. τὸν οἶκον ἐξύλωσε ξύλοις κεδρίνοιρ» ἀοιλια τ6Χ1 νοὶ 
οοατίρπανιξ ἸΙΡῺ15 δὺϊ [4 Ρ00}186 οεάτίη!δ. -ὀ 530, σοηέαδμίο, 
ἑερο, οδίορο. ἴοτοιν. ΧΧΤΙ, χά, - ὙΡ, ἀΐσπιπι. ἜεοΒ. ΧΙ, 
16. Τὰ δέρξέιεα Τγοπιπείτεπι βδοούξαβ. 566 ἰδὲ αυοᾳαδ ρτρ ἐξυλω- 
μένα ἴὰ ἴοκτὰ ποῦσ. Ἰθρίταν γν εὐὐει » Ὁρογέιϊπι ζέσπο. 

ΞΎΝΩΡΙ) Σ, αἰκῖοβ ῥρτὸ συνωρὶς. ὑΐφαδ, Ρα; θημονεπι αἰ 
πρρέογπε ΟἸΦΡΡΗν ἐραλεδεξήμε; ἃ συνεέρω, ὀϑηπεοίο. ΘῈ 5 ἼΩΣ, 
Ραν ἐφιδέμρι. 1685. ΧΧΙ, 0. διεδάαδ: ξυνωρίς " τὸ μὴ πλῆρες ἄρ- 
μα, αλλ᾽ ἐκ δύο ἵππων συνεστὸς, ὃ νῦν δίφρον καλοῦσι. ᾿ο6γοῆι. 
ξυνωρὶς, σωζυγία. ἡ ὥρμα ἐκ δύο ἵππον συνεζευγμένον. 17,6 ῳ: 
νν  Μ͵58. 8 γεπι, ξυνωρὶς, ὥρμα ἐκ δυο ἵππων συνεζευγμένον. - 
Ῥλέϊοκοπμδ: έρα, ξυνωρίς. Οομξ. ϑραπῆσην. τι Οαἰπιαοΐ, Ρ.᾽ 
654, οἱ δολεζενπι ἀ6 γ6 νολίοι. 110. 1. 6. 2. Ῥ. 11. 8648, εἴ 
Ῥιῦ. 11. 6.. 11. Ρ. 144, 

ΞΎΥΡΦΩ͂.Ω οἱ ξυρέω, γαδο., ἑοπαῖδδο. ΤῸ λ ῬΙΙ. ᾿πϑώ: ΕΥΤΝ 
ΧΙ, τά. ξεύρησαν αὐτὸν, ἐοπάφδαπέ ἩΪαμα. ιᾶο εἰ 1υα, ΧΥῚ, 
20. ΗΝ ΨΙΙ, 20. ἴμεν. ΧΙΥ͂, ὃ. ξυρήσεταε αὐτοῦ πᾶσαν τὴν τρίς 
χα, ταάξέ Οχαῶεβ ρ11]08 δϑ08. μον. ΧΙ, 9.. πᾶσαν τὴν τρέχα 
(ρτο κατὰ π. τ’ 0. αὐτοῦ ξυρηθήσεται, οΟτατιιδ5 Ρ1115 διιἷδ γΩ- 

᾿ἀρίων, Ναας ΥἹ, ο. οἵ 10. Ἐοοῖ. ΧΙ Υ͂, 20. εἴ φοηξ, Δεῖ. 
ΧΧΙ, 54, 1υἀ. κυνὶ 22. ἐὰν ξυρήσομαι, 86. κατὰ τὴν κεφαλὴν, 
εἱ γαα; σαρὶῖθ ἄΐδον - ᾿ὙΣ, ϑιοοέαῖο. Ἰοτοια. ΧΙ Ϊ, ὅγ. --. 
πὴ, σίαδτο πιό. 1ἀγ. ΧΧΙ, δ. Το. ΧΙ ΎΗΙ, 57. Αἀάςε 2πο. 
Ἑζθοῦ: ΧΧΥΤΙ͂, 51. Αἀάο ΕΡ. ἴογοιι. ν. 238. 

ΞΎΡΗΙΣΙΣ, ταϑρᾷ, ἐοπδιγᾶς ΠῚ, οαϊνέξέῥωπε.᾽ 168. 
ΧΧΊΙ, τὰ. 7πο. εἰ Σ,ΙΧΧ β6ο. λῖδτοβ φυοβάδαι ΝΗ ΘΝ. 1, 16, 

ΞΥΡΟΝΝ εὲ ΞΎΡΟΙΝΣ, ποναοσιία ς οιεζέεγ' ἐογιδογέμδ. ΛΛΌ, 
ἰάοῃι. Τηά. ΧΠΙ, 5. 860. ΣἾ2χ5. Τυά, ΧΥ͂Ι, ι8. - ὑψἢ. Νάπι. 
ΥΙ, 5. Ῥβαϊπιν. 11, 2. Ἰογοα. ΧΧΧΥῚ, ,5. εἴ 4110]. Δαϊεριίνο 
ξυρὸς εοῖ ἀομέει., αὐ καδομίμπι οἐ “οαἰροπαδματη αρέμφ. ᾿ 

"ΞΎΣΤΗΣΣ, 1. 4 Ἔὐσηρ ΤαδΟΥ, δομέρέογ, ὩΧΠ, Θαφδοῦ. 
ΔΆΞΡρ. ΧΙΠ, 12. 866, εἰς Οὐπιρί. 

ΞΎΣΤΟΣΝΣΣ, ταβιιδ,. ΗΝ; » ῬΒοϊέέμα, ἐσγδρεϑ, τ). δαθ- 
ἐμγα, .Ἃ ῬΑΥΙΧΧΙ͂, 2. Απιοϑ.,11. [8 οἴτοσυο 1οοο Ἀἶρτί πιοτς 
ἈΏ}}} ὕτο ξυσεοὺς βαβϑηῖ ξεστούς. ὅ Ἐ8ἀν. ΥἹ, 9. αὐνὶ τεβρομ θὲ 
οΒ814., ον, ροέϊέμσᾳ, Ἐπᾶτ. Ὗ, 8. τἰ οἰΐδπ 8 Εδάτ. ΥΙ, 25..00]], 
Ἑϑβάς, ΥΙ, Ἅ. ὕω ἍΣΠ, Ἰ 

- 
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᾿ ᾿ 

όο ὃ ΞΎΣΤΡΩΤΟΣ -.- Ὁ 

ΞΎΣΤΩΤΟΣΣ, σοπιρϊαπαέμδι ἘΩΝ 5, οοἱοσγηλίαεθ. “4155, 
Τλεοα. ᾿ιἰ Ἀερ. ΥἹ, 1ὃ. ξυστρωτὰ, οοπιρέαπαέα, γαδα. Νυπι ἃ 

᾿ΨῺΣ ἀαυισαγηῖ  αυοά οἸΐπι οοπερἑαπαπαξ ποιΐοπθαι Ἀδθιι1889 
ἐχ ΠΡΌ. ναϊέὲθ, ἀρρᾶτοτε ρυῖο  ᾿Νδηι ξύσερον Ἰᾶεπι οσὐπὶ 
λίστρον, ρίαπα γέγγθα., αὐ ἂδ ξυσερόω 5. λεσερῦω, ρανέο, οοπι- 
»ίαπο, γαάο, οἴ ἀποξυόδερόω, λαῦεέο αἀοίθηι ἀμξεγοηαῖο, πα 
'χαάοῦο ροδοϊέ. Ὑιάα Ὀγιδέμην ἴθ ἔγαρπι. τϑὲῤ. 7η:.. ΟΟ.. 

᾿ 26. 

᾿ ΞΎ' Ὡ., ναάο, δοαΐρο, εἶνο: γασοναῖο αμἰὲ δοαϊροπαο ροΐξο. 
ὟΙ46 βιιρτα 8. Υ. ἐχωώρ. 

ι 0. 

Ὁ, οἱ, αγνέϊοιΐω ργασροοέξένμδ ἴπ δἰ ρΡΟ]ατί δὲ ῬΙυτΑΙ], 
Οὐπ ποιηΐη δεν δ νσοσδῖϊν! ρᾶτῖδπι δρὶς. ΝΘΉ δα, ἴ, 6. Ῥβδ]ην, 
ΧΙΙΨ, ὃ. 9. Οοπξ, Αροο. ΧΡ, 5. 2866. ΧΧ, 18. ὃ εἶπε κυ- 

ο ρύος, ὍΌὶ ὃ νἱεἰοδυπι οἵ δἷπθ ἀυδίο ὁχ σοὶ οτἴαπι 6886 νἱ ἀδίυτ. 
Οὐοτῖο 118 Ἰορῖῖ γαῦδ. - ῬτοΟΊΣ, ,Μέῥωδ, Ἰεριταν ἴο6]. 1, 1. υδὲ 
᾿Ἰδιηθὴ ῥτὸ τὸν βουιροπάππι νἱάδευν υἱόν. 6. ΧΧΧΙ͂Ψ, 8. ρῥτο 
ὃ μὴ οἶδεν ἴῃ ἔταρπιεπεῖβ δγπιπιασλὲ τοροπθπά πηι οὶ δῖη8 4υ- 
Ῥιοὴν μὴ ο.. ᾽ἂκ Π]υἀ ἣν δα παγίδα ἴῃ διυϊοοοαθητθυϑ γϑβοταϊοσ, 
Οοτιο ἐϊὰ Ιορσίτυτ ἴῃ Οαέοπα ΡΡ, 606. Τ' 1. ρΡ. δ4Ὅὅ. ΄-- ἔπι. 8. 
ΤΙΧΥῚΙ, 9. υδὲ άπιδῃ ὑτὸ τοῦ σεν Ἰθρδῖθ πηδ] 6) τοῦτο σενὰ, 
Σοέ6 ϑἱπαὶὲ. Ἰοῖδπλ δηΐαι Ἰθοτίοη θαι Βα ϑὲ οοά. Κζαΐ, δὸ τοοϊαῖον 
ϑολοέἑαδέοδ, 1108 ιῦτοβ ΒΔ 886 τοῦτο. δ8δεά ὁ ᾳφυοηπδ Βδυά 
ΣΆΤΟ ρῥῖὸ οὗέξος ροπῖῖαγ. Ζ7Ἄγοη, ἵ, 1. οἱ πρὸς ὑμᾶς. Τιορθῃ- 
ἄυπι οὐ πρὸς ὑμᾶς, ᾶτὰ τοϑδροηάοε ἰδὶ μθδτ. με, ρτὸ 48ὸ "εὖ 
Ἰορεγτυηῖ. Τιερὶ φυοααδ ροῖοδιξ οὗ π. ὕ.. λδὲ νοθ οπιῆδα, τυ 511 
νοχ ἀοϊεηῖὶ5. 106]. 1, δ. ὯΡ1 οἱ δῃῖθ ἑππεῖς πιθδβ άοβθ ροηϊζυς 
Ῥιοὸ οἷς, Ἐξ 00]}. ζαίέο. Βαῦρε δὲ “4γναῦφ. Ἠσβ. 1, 15. ὃ λαὸς 
οσυνιων. Τιϑοϊζομπδηι δηο, ταοᾶὰο ποθὴ ὁ, Β64 ὁ ξΞοτὶ αΐωγν, οόπῖτα 
811058, 482 να] Ἰϑραηῖ ὁ μη) συνεῶν, ν6] σὺ συνίων, ν6] οὐ μὴ συνιὼν, 
ἀεοπ τε ΤΠ ολ. Ποδδαΐ τα Ἐρέδέ. Ογέέοα δὰ είν. ὧδ Τοιζέει αὰ- 

“Δοοῖδ Ζ2)ἐεφογεαέξοπὲ ααἱ ἰοοιεπι ἐπδίρποπε Κ αἰογὲξ Πακχέπεξ Ρ. 12. 

᾿ 864α. Ὃ δμΐηι 98θρὲι8 Ῥτοὸ ἀϊρβεβοηρο οὐ ροδβίϊααι δῖ, αἰ αὔθ 8οὲ- 
νδηῖ οπίζαμο. Ῥαίαεορν. Ῥ. ι51. οἱ Εἰδεπιαηπϑ τὰ Δαρέϊοαξίο- 
π6 Ν. Τ' Τ. Ν1Π.Ρ. 245. ᾳφαὶϊ Βαο΄ 46 οδυβὰ οοπϊδοϊγαπν δοα- 
ἐϊρογὲ, αυὶ ῬὨ1). 1Π|, 50. ὑτο. πωραβουλευσάμενος δυοιοτίταϊθ 
οοἀϊοῖβ 5ἐῤ,. »μέεαπαο Ἰεβει θαι οχἐδεϊπιας παραβολευσάμενος, 
ΏγνεΙϑΟ, υἱ δἰῃπέ, τοϊϊοῖ ΡΟ] 1ο6. Οοηξον δυάδα. 1θ14. Τ', 
ΧΙ. Ρ. γ7γ5. 86ὺ. δά 2 ΟἍοΣτ 17, 1γ. Πίοπαγα. Ολαπήέον. ἴτ ἐπα 
δολίρέξ. απεέξηιεὶϑ ἐπ δέκα πιίπογο δὲ Ογαξοία, ργαοθογέϊπι ΔΙίλοηα 
οοἱέοοέέα (Οχοη. 1554.) ἰπϑοτὶριλοποθπι οοπιπιδιαοΐδὶ ροϑβὲ ἐδη- 
Ῥοτὰ δἰ μοξί ἐδ δοῖεν, .6 4αυὰ εν ποῖξ, ᾳυοὰ ΑἸδοηλδη865 πα 
ποπάμπι ἀρ το Ραμα οὐ τεοορετίμῖ, δε οἰμ8 1000 ΒϑΙΏΡΘΙ ο 
δοτίροολαι, ὨΌΡ1ο τἴΔ4Ὲ6 οἄτοὶ, 1ῃ οοα, Ἀοτδπο δρυὰ Ζζοδθαχιι 



ὌΒΕΛΙΓΣΚΟΣ --- -ὉΦΈΥΩ αι 

᾿, 1. 1} τ5 τδιογίδυβ, 6ὲ δ'ηθ οὐμηΐ Ῥτοτθαβ δοσεπῖα νεῖ 
ερ᾿τίτα, ὦ Ογαπιπιαξίοὲ νοσδηῖ, δοτίρίυπι 8886 ὁ λαὺς 
9 συνίων. [ἄδαι να]εῖ αἀποαῦθ δ Ἰοοο ΗοΞϑ. ΧΙΠΙ, ,1ζ. υὟὲ 
᾿αἦδο βοὴ Οριιβ εϑῖ, ὡδ ρῥτὸ ὁ φρόνιμος οὔτι  οπέβαμοο-. 
πἷο Ἰεραῖας οὗ φρόνεμορ. Η:5 , 4σηυ9 οχῖαϑδο δδαδθιᾶιβ' 
εἷἶϊ Ἰοσα8 [66, ΕΧ, ὅ. υδὲ γτο ὁ κατήγαγες 7]. ὲολαοίὲς 
διδι. ΟΥν, ΤῸ ΧΤΥ͂. ν. 155, Ἰορϑῖθ τβάνυὶε οὐ κ- 1 Μίδοο. ΥἹΙ, 
10. πιᾶἷθ ΒΌΠΟ ἐλ τας οἱ ᾿Ασιδαῖον γῬτο οἵτενες ᾿Αἰσιδαῖοι εἴα. 
Ἰαιετάυπι Ρομεϊασ ρτῸ ῬΧΥΟΠΟΠ126 ῬΘΙΓΒΟΙΔ]1, Ρ. ο. ὅ58ρ. Υ͂, 4. 
Ὁδὶ οἱ ἄφρονες νϑοτϊθπἄυαν ἐδ πο δέμέξῥρ ὧξ οπιῃῖ Ἰοοὶ ποκύβ 
οἱαχϊβδῖπιϑ ἄοοθῖ, μῖρ. ποο ἐπϑρηδαξέ. Τὰ μὲν, τὼ δὲ, πίμιο, 
ἈμΠ0.) 5.06: λῖο, ἐσ. θᾶ. ΧΥῚΙ, ι8. 

ὈΒΕΜΖἜΣΚΟΣ, νον, μογιεοιρέμεπε, ομϑρὲδ. Τεα διΐδπν ἃ 
ἔρυϊα νοσϑῖυτ' αρὲϑ ψμαάραξμϑ ἐπρθηϑ., Ἀγγαπιξαῖθ ἑαπιεη, πιὲ-- 
πον, δἴϊαται οδοίξδοιεδ νυ ]ρὸ ἀϊοῖι5, οἱ αυΐάδεν 146ο, αυοά ἴῃ ἀοα- 
χρῇ ἀεβίηφι, τὩ 9) ἼΠ ρίυγ. σοηιέπα. ΙοΡ, Χ},], 22. 16. ἴον. 
ΠῚ, 10. Αἀδε 4 Μδοο. ΧΙ, 19. 

ὉΒ ΟΩΛΔΟΝΣ, οδοΐωθ, πιπεπιδιδ γιὲ μξι8, δοχέα ραν δελδὰ- 
πιαα. ἼΛΑΣ, πωιπιμμέμδ, οδοέμα. 1 ϑατι. 11, 56. "Δ, οδοέμδ. 
Ἐχοᾶ. ΧΧΧ, 15. Νύυπι, 17, 47. Ἐπϑὸδ. ΧΙ, 12. Ἠεογοῆ. 
θβολὸς ̓  γουμέα καὶ τόκοι, καὶ εἴδη νομισμάτων, καὶ ἐν ἄστεε δι» 
καστικοὶ μεσϑοί. 

᾿ΟΙσΟΜ΄ ΚΟΝΤΑ͂; οοεέορίπεα, ΤΩΝ). ΡΊατ. Οϑη. Υ, “Ὁ. 
Ἐχοὰᾶ. ὙΠ, 7. Νυπι. 11, 9. οἵ 4110] βαθρίῃ8. 
᾿ ᾿ΟΙΔΟΒΚΟΝΎΑΔΕΣΞ, οοέορίπεέᾳ 865. ϑλ ὈΛΔΌΥ. σε. 
ΥΙ, 16. 
ῬΟΓΔΟΗΚΟΝΤΑΟΚ ΤΩ", οοέορσέμπμέα οοἔο, Τοῦ. ΧΙΥ͂, 2. 

860. ςοὰ, “4165. ἰ 
᾿ΟΙΔΟΗΚΟΝΤΑΆΠΕΙΝΤΕ, οοἰορίπέα φιρέπφισ. ἘΚ 

πϑθτη. 2 Ἀ6ρ. ΧΙΧ, 55. 168. ΧΧΧΥΙ͂Ι, 36. 
ῬΟΓΔΟΗΚΟΝΤΑΤΡΕΩ͂Σ, οοἰορίπέα ἐγσα, ἘΩΛ) ΟΜΝ Οὐ. 

Ἐχοά, ΥἹΙΙ, ᾽. 
ὈΓΔΟΗΚΟΣΤΟΙΣ, οοἐέοροδέπεωθ. ΤἰΜῸ νΈῈ, φιαάγίπ- 

ξεπεί. 441. Ἄδρ. ΥΊ, 1. ὀγδοηκοστῷ. Αἀἀ6 2 Νίδοο. ἵ, 10, 
ὌΓΔΟΟΣ. οοἰανωσ. πο: πο. Οση. ΧΧΙ, ζ, ι Ῥαγ.- 

ΧΧΙ͂Χ, 17. οἵ 6111. - “ΣΟ δε. Εχοά, ΧΧΊΙ, 3ο. Τιονΐε. ΙΧ, 1. 
δἰ 4101. “- κω ἢ ἐπδέλμπιοηέπι πιιϑέοεπε οοέαολογαμπι ᾿ οἱ- 
ἐλαγα οοἵο πεΥνὲα ἐπέθπέα. Αἴ4ι. εἴ 1,ΧΧ Ῥδδϊη. ΥἹ, ι. ὑπὲρ 
τῆς ὀγδόης» 80. χορδῆς ν ᾿ αα οοἑαοσλογμπι, Ῥ8. ΙΧ, ., ϑωέααδ: 
ὀγδόη" ἡ μέλλουσα κατάστασις. ϑααιῖα δηπῖὶ ἤδὸς ὃχ 7δοάο- 
γείο αὰ ῬΕ. ὟἾΊ, ι. ιά. Ζῥφοδενγὲ Οἷἱανέο Ρ. θ8. Δάά6 1 Ῥατ- 
ΧΥ͂, 21. 560. Οοπιρί. 
ὉΔΎ Ὡ,, ἐπ νέα ἀπιδιρῖο, ἐξον ζαοΐο. ." ἢΛῚ, να. ϑἔιγπεπῇ, 

ἴον. ΧΧΙΧ, 25. ἀδὶ Ῥσὸ μϑθσ. οὐΐβεγὸ νίαπι Ἰδρίτας προαι- 
ρεῖσθαι ὁδεύειν. ΚΓ μὶβ. δὲ νοὐμέδεαπὸ ἐγ6 αὐ δοδ. -- ἨδΠ. ϑγπιπι. 
ῬφΆ]α. ΟΧΧΧΥ͂, 1... 72π0, ὅθ0, οοὰ, ΝΝορέπιδ. Ἰδεθι, ΓΧ, τ5. 
Τοῦ. ΥἹ, 5. ὥϑενον ἀμφάτερην, ἰϊος ξαοϊορδηξ διλρο.. -- ἶν, 60. 

Ἀ 
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1 Άερ. ΟἹ, χ2. ἐὰν ὅδευης τοῖς προσταγμασί μου, εἰ ὁχ Ἰερίδυς 
2615 σἐχογίδ. Ἡεεγοή. ὄδεύεε, περιπατεῖ, «πέρχεεαι. . 

ὍὉΔΗΓΕ 42. φπε νέαε ἄμα, αἴμδο, ργαέθο. Ἦυτ., αἴδοιεα, 
Ῥεαϊη. ΟΧΧΧΥΙΠ, 16. ὁδήγησον, ὉΌῚ ῥτὸ ἘῪῚ Ἰοξεζαπε πκΣΝ 
ποὰ αἰγέρενα μεν οἰαπι ποῖδι. - ἮνΥῚΠ Ηρ. οαέσαγε ]αοίο. 

75 δὶπ). ΧΧΙΨ, 8, ὁδηγησόν μὲ ἐπὶ τὴν αληήϑειάν σου, καὶ δίδα- 
ξὸν με, Ἀ. 6. ; 7)αο αέφωμο ἐπαίγμθ τὰ, οἱ βεοιπάυπι ρῥγδεοορῖα 
ἔυα, 4586 νοΥ,δβΐπια βυηϊ, νένῶπι. (οπξ, ἴοι. ΧΥῚΙ, χ3, “ΡΞ. 

' χρλϑν . ΟΧΥΙΙ͂Ι, .5356. - ἡ π ΗἸΡΕ. ἃ δὴ. ἐγδ [αοίο. Το. 
χιν, δ, Ῥβδϊμι. ΟΥ̓́, το. - Ἠδπ, 40. 2 ϑϑτῆ. ΨΕ,, 25... 1 Ῥᾶσ. 
ὙΠ 41. - ΜΚῸΠῚ ΗΙρῆ. ἃ χε, ὀχίγε ζαοίο. Ναί: ΧΧΙΨΥ, ἃ 
- πη ΗἸΡΒ. ἃ πι5, ἀοοδο.͵ Ὅδβα!πι. ΧΕΙ͂Ρ, 6. ΤΩΧΧΧΝ, 10. 
Α4φιέ, Ῥτον. ΤΡ, 11. -- ΠΩΣ ΗἱρΒ. ἃ ΓΗ͂Σ, φιωέξϑοογα ἔαοίο. 165. 
1,Χ1Π, τ4. ὐϑήγησεν αὐτοὺς. 118 γε] οὗ βογίδην ογαϊουΐβ, νοὶ 
νοοῦπι Γ}) δὲ ΠΠ3 ρογπιυϊδείοπο ἔβοία, ᾿σαπβιηϊογαπῖ. -ὀ Π2Π, 

᾿δαδέγα χπδίον, ἴθεαι. Ι, 53. Ηἰὶς ξοτίκεβὲ Ἰοδεγιης ΠΠ3. π 5513, 
εαἴμοο. Ῥβαϊαι. ΟΧΧΙΧ, ᾿. ΤοΠΕ Π|,5. .- πη: ππϑἢ, ΗΔ] τὲ 
Ἡἱΐρ. Ἐκοά. ΧΤΙΙΤ, 1». , 18. Νεβδαι. 1Χ, 1.1). δγσιη, 

, Ῥᾳαῖαι Τ,ΧΧΥΙ͂Σ, 53,“ πε; δοπϑοέου. ὅϑγπεηι. ἴον. ΧΧΙΧ, 
45. ἘΌ1 3 η2ν» οοπεοίαέιιτ, ἀδιίνανίε ποῦ ὁ 3.2, 8684 ἃ Πη3, 
εἴμοονο, αδάμοανο. -- "ΠἼΊΩ2., ἐπ πιεαϊΐο. Ἰπαὰ. ΧΥ͂, 5. Τγοπιπεῖο 
Βιο Ἰερίδδ88 νιἀδηΐας μι. γδεἴθγεδ Ἰοβίταν ἴυ4. ΧΥ͂, 4. 
Ὡδὲ νοῖθὰ καὶ αὐδήγησε ἰὰ δὰ. “4|α. ἐκ καὶ ἔδησε οτῖα 6856 νἱάε- 
ἔων. Υ146 8. δέω. 

ὉΔΔΙΌΟΣΣ, νίαθ ἄμα. σποὴη Ηρ. ρόης γεσδηδδο,,, 'ϊ, 
δόπορία τεσοηδίο. Ἐν. ΨΠΠ, τ. δαδιδοογιης Β. 1. νοοῦ Βοδγαῖ- 
686 ποίηση 1 ρ15 οτέθαξα! διιβ φυϊάθδηι ἱρποῖδηι, 864 56- 
Σὶοϑὶ ογαι:θηῖδ δἀπιοάδππι. οοπνοηϊθηΐαπι. 58ρ. 11, .6. δὺς 
ἀϊοίτων τῆς σοφίας ὁδηγὸς, Ἀ. 6. ἀοοέον ϑαρίεμπέξασ, ὁ. μὲ 8α-- 
Ῥίεπέξαπι ἐαγφίεων, Κγμέρ. εἴμα. 

ὉΔΠ ΤΉΣ, νἱαέον. με, ἰάσια. ὅϑγγωδ Ιογοιι. ΧΤΙ͂Υ, 8. 
δμέαασ : : ἀδέτης» ὁδοιπόρος. 

ὋὉΔΟΙΠῸΡ 251΄ 44, ρνοίσοξίο, ἐδεν. 880. ΧΙΧ, 8. 
ὍΔΟΜΠΟΡΤΖΑ, Ἰάδίῃ, ΜΆΧΗ γ) δεέπαγα, Ὦ. 1. ρογαργέπαρ 

ἐε5, ἤης, Τοῦ. ὟΊΙ, 10. ὁδοιπορίαι. ϑ88ρΡ. ΧΙΠῚ, 19. ΧΥΙ͂Ι, 5, 
) Νίδεοαδῃ. ΥΊ, ά:τ. πὴϊ ἐποσαδεπι ποῖδῖ, δἂὸ ἀδ πιξἐξέέδιεδ Ἀ5Ὲτ- 
Ῥϑξυτ, αἱ 'δραὰ Χοεπορῆ. Οὐνορ. Ἰ, ἃ, το. γυμνάζει δὲ καὶ ὅδοι- 
ποῦ 81} καὶ δρόμοις. Αοπξον. ΤΟΙ. ΙΨ, 6. οἱ δὰ Β. 1. Ζ»οξὝιπε 

. Ὁ2 

ὉΖΔΟΙΠΟΡΟΣ, νέαξογ. ΒΕ, ἰάθαι. Ιαἀ. ΧΙΧ, 17. - 
ΠΕ, σογηδέαίδ. Οοη. ΧΧΧΥΉΙ, “4. -- "7, νἑαέον. ᾿τλδοα, 
ποβα ΧΙ, 4. - ἨῦηῈ ρατί. ΡΒ, ἀπιῤμέαπε. ὕὍτον. ἮΙ, ᾿ι. ϑὶσ. 
ΧΧΥ͂Ι, ιΆ2. ΧΙ,Π, 5. Ἡεογοῖ. ὁδοιπόρος ; ὁδίτης. 

ὉΔΟΙΠΌΜΕΩ, νέαπι δθῖς ἐξδγ' Γαοίο, ρᾶγο δὸ δοταρίαῃο. 
δὴ, αρρϑνο. ἴον. ΧΧΧ, 12. Ῥδαϊαηι. ΓΧΥ͂ΤΙ, 4. ὉΌΣ “πώς 
ἀποσκολυπίζειν , ϑγπιπιασλμδ "δαῖθτα καταστρωννυύειν Βαθοῖ, - 
ἜΣ», ἐγαηδοο. Ἰδοοά, 1686. {Χ1]1, γο. ὁδοποεήσατε. ΝΟ κα δ16. 
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Νίδηι ἐγαπϑῖγο μόν ρογέαβ Ἀ. ). ποῖδϊ πον; δαΐδγὸ οἐξοδα ἐπίγ μον. 
ἐαα, 8941 Ρὲν δα6 ραΐοπέεε ὀχῖγθ, δὲ πιάγιεπι ἀάπιονονγα Ορεγὶ γθ.: Ὁ 
Ραγαπάαγεπε νίαγπι ρωδέῤοαγεπι, ὧὡἰ αΐλίμθο δὰ Ὦ. 1. τοοῖθ 
οὐβεσνανίς. Οοηξ. δεΐδηι βϑοαπθηῖ. - Ὀὴδ ΡΠ]. ἐόγο. Ῥδα]πὶ. 
1 ΧΧΥΗ͂, 55. ὡδοποέησε τρίβον τῇ ὀργῇ αὐτοῦ. . ϑιέαϊαα δὰ Ἀ. 1. 
ὠδοποίησεν, ἀντὶ τοῦ, οὐκ ἐκωλυσὲ τῇ φιλανθρωπίᾳ τὴν τιμω-- 
ρίαν, ἀλλ᾽ ἔδωκε χώραν τῇ δικαίᾳ παιδείᾳ. Ηδθοτα οὦ3 Ὡο- 
εἰοηθπι οοπρίαπαπαὲέ, ε5ἱ ἀα να δἀμί δας, δαεῖδ ᾿ποΐτππι δῖ, 
Αἀάο “φι. Ῥτον. 1,26. - 525 ΡΙΒ. ράγο. Ῥε. ΓΧΧΙ͂Χ, 1ο., 
Ὕοχ Βοθυ. ποῖδϊ δἰξσιέπαγο, 6 σοπῃιϑρδοέμ γδηλον 66 Οπεπέα, ιᾳφμᾶθλ 
»ποΐοεία δεπέ, αὸ ἐπρνέπεϊδ ἐξ6᾽ ἐπιρϑαϊέγο ροδδιιπέ. -- ἨΔᾺ Γ38, 
Ῥαγο νέαπι. 168. ΧΙ]. το. 

ὍΔΟΝΣ, νἕία, ἐἑπιδ., αὐέξωα, οοπϑμθέμοῖο, νἐνοπαἐ γαΣ 
ἔξο, τέέα, αἀοέξο, οριϑ, ἀοοένέπα, ρῥταδοορέμηπι, ἰξ, ἐραξέωπε, 
νέἕοοθ. ἤγτηε, ροϑδέ. Ῥτον. ΧΧΥΠΙ, “5. ὁ ἐλέγχων ἀνθῥώπου 
ὁδούς: Ἰυθρεταπξ [ΡῈ ΠΝ, ν6] δἴξδηι 15: Ἐ9 4, γόργοδθη»- 
εἴσπιδ αἰέφιοηι νἱέαθ ραγεπι ποποδέαα γιοπυΐη6.. -- ἘΌΝ, Ροδέγδ.- 

εᾶπεπε, ἴδτομι. ΧΙ], ά. οὐκ ὄψεται ὁ θεὸς ὁδοὺς ἡμῶν, υϑίὶ γῬτο 
35) ΠΕ ἔποπε τοφέγεπτι, ᾿ΘΡΘτΌΩ ἸΏ ῬΘΣ τηϑιδίβοϑίτ 11ἴ6:8- 
ΤΙΙ;, ὨΟΏ χαΐπ8 Ομ 6. - ΝΜ, ἐεπέξέμαο, Οδυ. ΧΧΧΗ͂Ι,. 
γά, ἐγω δὲ ἐνισχύσω ἐν τῇ ὁδῷ» δὶ ἰπ Ηδῦτ. Ἰορίταγ: 660. πη 
ἄμοαπι ρμεαοίομεέπει, Ἐν. 6. ἜσῸὸ ἔδηέδ δεῆμαῦ, δϑῆϑαᾳ δοάθιῃ: 
Ὡᾶτα 64}1} Ἰδωῖθ ἱϊοσ ἔδοϊξ, ἐνεέσχύεν ἕαυτον ἐν τῇ ὁδῷ. -ὀ ΓΝ. 
10». ΧΧΧΊΙΠΙ, 11ι. ἐφυλαξε δέ μου πάσας τὰς ὁδοὺς» ουβῖοῦ!ῖῖ 
οὔμδ8 τ|608 ἐχέέωδ. Ῥδα]η. ΧΧΙΨΥ͂, ά. τὰς ὁδούς σού, κύριε, 
γνώρισόν μοι. νἱᾶβ ἴμδ8, ἢ. 6. τογξέαίο8 Μ6] «ἀοοένένιαθ ἴὰδ8, 
11} ποῖδ5 ἔαο. Ὑ:άδ εἴ ν. 10, Ῥδβαῖϊπ. ΟΧΥΤΙΪ, .5. 168. 1], 
5. Ῥ5. ΟΧΥΠΙ, 9. ἐν τένε κατορθώσει νεώτερος τὴν ὁδὸν αὐτοῦ 3 
υοπιοᾶο ἀϊτίροι ᾿ὐνϑηὶβ υΐδαι δυδπὶ ναὶ σοξίοπεβ δα Ῥδ. 
ΟΧΥΨΙΠ,, 101. ἐν πάσης ὁδοῦ πονηρᾶς ἐκώλυσα τοὺς πόδας μου, 
Ὁ οπτΐ πιῶ] νἱϑ οοβῖρθο ρϑᾶὰθβ πιθοβ, ἢ. 6, Ὁ οὔιοὶ 128] 
νέροηιαὶὲ γαξέοτιθ τὰ σοἦροο. Ῥ8, ΟΧΥ͂ΤΙΤ,. 105. ἐμίσησα πᾶσαν 
ὁδὸν αδικέας, οὐϊ οὔ θπ) ἔα βαμι αοσέγέηπαπι, 40}}. ν. 127. ϑὶο 
οἱ 41148 Ὅτδεοῖβ ὁδὸς Ῥτο ἀοοέγέπα ἀϑυτραῖυν. γι 6 2,6. Ν. Τ'΄ 
5. ἢ. ν, Ῥχον. 1, 10. αὖται αἱ ὁδοὶ εἰσὶ πάντων τῶν συντελούντων 
τοὺ ἄνομα, δὶ πιοθα βιῃῃξ οπνηΐατν, 4πἰὶ ἰμΐᾳι6 ἀραμῖ, σον. 
ΤΠ τ5. οἱ ἐγκαταλεέποντες ὁδοὺς εὐϑείας, τοϊϊπαποηξεβ νογᾶπι 
εοτεγέπαπι, Οοπξ, ἃ Ῥοῖσ. 11, 5. Ῥχου. ΠῚ, 20. ἐν ὁδοῖς δι» 
καιοσύνης περιπατῶν, Ὦ, ἃ. γϑοΐδ δὲ ἐϊπι8ὲ6 αρο. Ῥτον. Χ, 1δ. 
ὁδοὺς ζωῆς, νὶδΒ δὰ νἱϊδηπι, Ἀ. 6. χαέξοχιδγε ρεγ'»ογεἱθπαῖὲ δὰ νἱῖϑηι 
8. ξεϊιοἰϊδῖοαι. Ὑ146 οἱ Ῥσονυ ἡ, 6. ΧΥ͂, 25. Ῥτον, ΧΙΙ, 20. 
ἐν ὁδοῖς δικαιοσύνης, ἰπ ἀοοίγέηθ γοτῖα. Οοπῇ, Νίαι. ΧΧΙ, 
ὅ.. Ῥτον. ΧΥΠΙ, 4. ὁδοὺς δικαιοσύνης, ἰαϑἴατα ἐμαξοαπαὲ ας " 
δεπέϊοπαϊ ταέξοηθπι. ΑΑΪ. Ῥτον. 11, 20. ὁδοὺς δικαιοσύνης.» τοοίδ 
αροηαὲ γαξέοπαπι, 168. ΧΧΥ,). - πη, σοπιξέαέιεΒ. [868. 
ΧΧΙ, ,ὅ. - ΥΝ, ἐγγα, ι Ἀδρ. ΧΥΤΙ, 6. ὄγπιπι. ἃ 88πι, 
ΧΧΙΨ, 6. νὲ νι. ίοπέβαμο: - Ῥηω, φγθδομϑ. Τλδοα, Τοῦ. 
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- ΧΧΤΙ͂Τ, γ1.. Ζμζοαξμδο δι: ὑνοοεέρία θέμε σϑοιέιες Θεέ 65 πιϑε δ᾽ 
υῖ! νϑδῖῖρ᾽ 18 οἷ αϑ ρ685 πιδὰδ ᾿πϑιϑἐτ, - ἼΩΝ, φαΐ, ἴ65. 1,7, 
11. Ἠ!οἸορδύας ΩΝ ν6] Ἄθω, σγόδϑδ, αὶ 12 ἔπ βη, ὑδηΐγοι ἃ 
Ἀδ6ρ. ΠῚ, 66. Ηΐο θιΐδαι στοίθγθη 8 “4. Οθπη65. ΧΧΧΥ͂, 
16 ουἱ Ζιμδεδέμδ᾽ ὥποπι. 8, ν. χαβραθὰ καϑ᾽ ὁδὸν ἀτϊθαϊε, α4λιᾶδ 
νογθὰ δὰ μη) ἢ ρουιίπαγθ πῃ νἱἀδηζοτ, - ΠΡΌ3, ναἐέφ. 168. 
ΧΙ, 4. ὍὈ1 τάδ ποι ἴᾶπὶ σὸχ ὁδὸς, ἄσδηι ροϊίυβ τοῖὰ ἔογα 
σπν]ὰ ὁδοὶ λεῖαν ἈΘΌΤ. ΠΣ Ρ3 τοϑροηᾶθε, - ᾿π3» ἐγασέμδ. Αἰψ. 
Ὅεδη. ΧΧΧΝ, τ6.. γγκη " ὉἼ29, φμαδὲ ἐγαρέιδ ἐόντας, Ὦ. 6. πιξέσ 
δέαγὲ 78 γ86 σργπιαπίοο, καθ᾽ ὁδὸν τῆς γῆς. -- ὙἹΔ) δόρθ8. Ηοϑβ. 
11,6. 1ιἰἰρετο νογίογαῃῖ, -- 1, δαέοος 1οὉ. ΧΧΙΨΥ͂,.,.. Ηἰς Ι6- 
δοτυηῖ 5}. - τι, σέα. σεη. 1Π1|, ,4. τὴν ὁδὸν τοῦ ξύλου τῆς - 
ζωῆς .. νἱδῖω δὰ ἀτϑοσζεαι νἱῖαθ. Θθῃ. ΥἹ, 12. κατέφϑεερε πᾶσα 
σὰρξ τὴν ἀδὸν αὐτοῦ, οοτταρὶς Οὐπηῖ8 ἐᾶτο νίϑιηι δπι8πὶ, Ὦ. 6. 
Ἀάθπι, οπμπθϑῇτι8 δοίξουθϑ δὲ βοτθθ, υὐἱ θ616 ἰῃέοτρτοῖδι 8 
οοὲ Ζίαολιεδ ἴὰ Οἰανὲ νοῦο Κα. Οοι. ΧΧΤΥ͂, 4. ἐν ὁδῷ ἀλη-- 
ϑείας., ἴῃ νὶα τεοῖδ. ἴο9. 11, γ.. ὁδὸς κἡὶ ἐπὶ τοῦ Τορδάνον, νὶα, 
486. ἀποῖς αα Ἰοτάδποι. Ζοσορὴμδ: ὁδοὶ αἱ ἐπὶ «οὖν ποταμὸν 
φέρουσαι. ἴοβΒ. ἈΧΙΠ, τά. ἀποτρέχω τὴν ὅδον, ἀδομγνο. νέαπι, 
Ἀ. 6. πιογξον, Ἐοάδτι ϑεπβὰ . Ἀερ. Π], 2. πορεύομαι ἐν ὁδῷ πά--: 
σης τῆς γῆςν Ὦ. 6. ἐς νέα ἀδοθάο. . Βορ. ΧΥ, 26. ἐπορεύϑη͵ ἐν 
ὁδῷ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, 'ι. 6. νἐνεδαὲ ἑωχέα' πιογέα ραΐνγὲα διεῖς 
ψιάθ θὲ 1 Βερ. ΧΥ͂Ι, 2. 10. 26. Ιο». ΧΧΙΠ, 10. τὴν ὁδόν μουν 
χβϑϑηι ψένοπαἑ ταΐξέοπαπι. νιά6 61 1ον. ΧΧΧΊ, 4. Τοῦ. ΧΧΠΙ, 
11. ὁδοὺς γὰρ αὐτοῦ ἐφύλαξα, ργαφσορέξα οἷν8 οναάϊο, γιάε δὲ 
Ῥβδη. ΧΥΠΙ, λ4. 2 88. ΧΧΤΙ, 25. Το». ΧΧΙΨ, 13. ὁδὸν δι- 
ϑδιαιυόύνης « ἐμδέαπι ἀρεῖ γαξίοησην. Ῥβαϊαν Ἱ, κ. ἐν ὁδῷ ἀμαρ- 
τωλῶν οὐκ ἔστη, Ἄρα δθοαυλειν ργαναπὶ ἐπιρίογεπν αἀσοπαὲ γαξο- 

ιπ6πι, 58. (, ὃ. πορευόμενος ἐν ὁδῷ ἀμώμῳ. ἱπομέρα!α ψένθηδι 
Ῥια]πι. ΟΧΥ ΠῚ, ᾿. ἄμωμοι ἐν ὁδῷ, ἐκέοργὲ νίαθ δοσέογ ϑηι6 
Ῥεγὶ, δίοογο, ἐν ὁδῷ, ἐν ἔργοες, ἐν τείστει, ἐν βίῳ. Οὐοηξ, 10}. 
ΧΧΧΙΨ, 41. ΧΧΧΥῚ, 25. }Β1 51 τεάδευν ρὲς ἔργον. Ῥδβ8]χ. 
ΟΧΥΊΠ, 29. ὁδὼν ἀδικίας, ἀοοένέπαπι βαίεαπι, σαὶ ν. ὅ0. ορρο- 

ΑΙΤᾺΤ ὁδὸς ἀληθείας, ἀοεέτέπα νογα, Οοαξ, 4 Ῥεῖσ. 11, .. Ῥο. 
ΟΧΧΧΥΤΙΗΙ͂, ὅν, ρ»δενι ἀϊδιῖ πάσας τὰς ὁδυύς μου, οἶνπ6β ἀαοέϊο-- 
Ἴδα τιθ88. 146 οἱ Ῥβα]π. ΟΧΥΤ, ν6γ. Ργον. Ψ', “1. δὲ σοῃξ, 
49ἙἘῈΔτ. ΧΙΠ, ,2Ω. ΧΧΨΥΙΠΙ, 7. οἱ ΧΧΥΤΙΙ, 26. υδὶ 1 ὄὀχροηΐ- 
ἔτ ρθτ πράξεις. Ῥτον. Γ᾽, 11. ὁδοὺς σοφίας. αοοεγέπαα δὰ 88. 
Ῥιθητίδιῃ ἀπούπῖθδδ, δηῖ: οογέξσδέπιαπι ἄσ ὄγονέφδέπιαπι δᾷ 88.΄ 

--΄ 

Ῥιϑηξίϑι ρεγρογιέθηξ ταέέοποπι. Ῥτον. ΤΥ, τά. ὁδοὺς παρανό- 
μῶν), ΠΙΟΤῸ Θὲ νἐνδγαΐξ Ταέζοπθαι ρϑοσαῖοτααι. Ὑιάδ εἴ Ρχονυ. 
ΥἹΙ, 6. γον. ΨΙ1, 20. ὁδοὶ ἄδου, νὶδ6 δὰ ἰηβοτθθθ. “ἴφω, 
ὅχπιπι, Τῤοοαά, Ῥτον. ΧΙΨ,, 1... ὁδὸν νο] ὁδοὺς ἄδου. Ῥτον. Νν 1, 
32. Ἰουπλϊπυβ ροβϑεάϊε αἰ ἀρχὴν ὁδῶν αὐτοῦ, ἰπλιῖο ορόγωπι 
ΒΤ, «4ἰ. Ιοῦ. ΧΙῦ;,, τᾷ. Ποό 68ὲ ἰπτιλυ ἀδῶν κυρίου, ορ6- 
γιωπ Βοπιϊηῖ, Ῥτον. Χ, τ6. ὁ διασερέφων τὰς ὁδόις αὐτοῦ, νἕς-- 
ἕαπι ρθγνθιδᾶῃῃ ρθηβ, αἱ Ρχον., ΧΙΥ͂, 4, ἀϊοϊϊωι ακολιάζων 

Ν 



ὍΛΟΥΣ, ἐς 

᾿καῖς ὁδοῖς αὐτῶν. Ῥτον. ΧΥ͂, 51. ὁδοὶ ἀνδρῶν ϑικαίων;, νἱνσηαὲ 
φαΐέξο ἐτιδῖοτι αι. 1646 οἱ [ε5. ΟΥ, 7. εἴ σοηξ,. Ζες. Ν. 7. ς. δι 
ν. Ῥτον. ΧΧΈ, 16. ὁδὸς δικαιοσύνης, ἀοοῤνέπα νοτα, ἴο8. ΤΙΙΧ, 
8. ὁδὸν εἰρήνης, νῖδπι δά ρδοδῃν 8. ξβ)λολδέθω.. Οοπῇ, [μπ6. 1, 
79. εἰ Βοπι. ΗΠ, 15, “Ηεογοῖ, ὁδὸν εἰρήνης. τὴν Ἀατὰ θεὸν πο» 
λιτείαν. ἴστοιπι. ΤΙ,. 18. τῇ ὁδῷ. Αἰγύπεου, νὰ ἰπ Αοργρῖυπι. 
1514. εῇ ὁδῷ τῶν ᾿Ασσυρίων, νἱὰ δὰ Αδογτῖοϑ. ᾿Ηοϑ, ΧΙΝ, το. 
νεῖ δὲ ἰῃϑῖ8 βυπὲ αἱ ὁδοὶ κυ Κυρίου, νογδα δὲ ργαδοερία Τ)η. 
χαϊα, Νὶάδ οἱ Βξοοῖ. ΧΧΧΗ͂ΪΙ, . 7. 20. 1[66.ΧΕΗ, γῆ..ο[ οσοπξ, 
Αεε. ΧΙ], το. «{ψμ. ὅγπμπ. Ῥχον. ΙΧ, 6. ἐν ὁδῷ. τ ΧΧ ἴδὲ ἐν 
γνώσει. Ηΐβ8 κἄἀε ἴον. ΧΙ], 14, δὶ Ῥχο. ἘΔ κὸ ΟΧΧ Βοῦδης 
ἐν ὁδῷ, ἡ οὐκ ἤδεισαν, ἰὼ νὶα, ἀτιᾶτα ποὺ πονογαῃξ, ἢ. 6. ἐπνέα, 
ϑγηαπι, ἀνοδία. Ῥτον. ΧΧΥΉΙΪΙ, τὸ, δὶ ἐν, ὁδῷ κακῇ. γ6] νδῖ. 
τρράσσι δὲ πιαξξε αγέξδμε, ναὶ ἐν ρορίξιιπι. 6δὲ ῥζὸ εἰς. τον, . 
ΧΧΧ, 19. υδὲ νοχ ὁδοὶ δεῆβδι γϑῶθιθο δοοὶρί μι δ θὲ. Οηξ, 
Βωγπιαππ. δα Ῥείνοπξέ ϑαέγν, ἢ. δ46. 664. - Ζδεαοοξ. Ῥφλ]τη. 
Ὕικ,.2. Ἐ}Ἐὶ ρτὸ ὁδὸν μου τορομϑηάκλιπι δὲ δον σου. ΟΟπΕ, διαγοῦ, 
(ανπιέπα Ῥανέαίς οὶ. Τ. Ρ. 186. Ῥδεαϊπι. ΟΧΧΧΥ͂ΙΙ!, 6. αϑὲ 
Ὀλιεγϑδοδέοπιδ τὰς ὁδοὺς δϊερδηῖδε Ρδὺ κατορθώματα οχρΊϊορῖ, 
«“ροϊἰπανέμς ἀῖοαι τὸ ὁδοϊς μαροὶ ῳϑδαῖς, ἐπ οανπιίηέδιια, σοτ.» 
ψεηϊοηΐον βουΐαὶ οσαίξοηδ, 401 ΟΥΤΟΥ 1 τλ0]1ὰ ργαϑοῦ δχ θη). 
Ρἰατία τυϑπανῖῖ. - ἨΌΠ., ἀπῤμιαίξο. Τον. ΧΧΙΧ, ’16. -ὀ γηη, 
τας, ἴτ. ρέαίδα. 4 ϑαῃ. ΧΧΗ͂, 43. Ῥχον. ΧΧΙΠ, τΆ. 1εκ, 
Ψ, 25. οἱ 4}1}1 ϑαθρίυβϑ. -" ἔΧΗ, ἀἐγέωπι.. Ἑπϑεῖ. ΤΧ, σι τὰρ᾿ 
ὁδοὺς 860. Ταίίο 1 οροτατῖ Ὁ Σ)Π 86 Σ, 584 δίεὀγασιβ ἤπὲι 
δες. Ζ.. βοείεπι Ὠαδαῖ {δ᾽ αὐλάς. - ἜὌῬΠ, δὲαἑμέμηῃ. ἄπο. ι Ἀεξε 
Ἡ], 8..- Ἐν, διαπεθ. ΤὨΏτθα. ἵ, 14. αἱ ΟὨρρείέίο ἴῃ ποίέδ εν ἐδε, 

, 340. "}13 ἃ 511, ἰοέργθ, αοῴγιεπι 6884, Ἰ6ρ 1886 νἱάδῃ ὑτ, βοῶ ᾿ 
ϑολατ[εηπὀεγαέκε ργοῦα 1] 188 σοπλϊοῖῖ, 6058 16βρ188ε ὙἼ2 "29 53. 
« 4", αἷε4. ἴον. ΧΧΙΧ, 4. ὅτε ἥμην ἐπιβρίϑων ὁδοῖς, οαπι 
Σπνα] βορύθ, ἃμπϊ ρεανθθοθῺ8 6586 πὶ γὴΐ8., ἢ. 6. στη] ἱν ΘΗ ]ὰ 
τοῦοτο νϑιετθ, Ὑιάδηῖν ᾿ἰθογα νϑγιβϑθ: ἤδη Οπόγαγο νέαϑ 
ἂς ἰΐα ἀϊοϊζμτ, φιὲ δασρίμιδ ἐπ νέα δεὶς ργο πο θοοπεδο γϑρονἐωγεξιν, 
4υοά ἰῃ δοίδῖϑη ἱανθπέϊθμι δὲ νἱγι]οαι οδαϊε, Ῥδα]μι. ΧΧΆΥΙ, 
10. γονώπκει κύριος τὰς ὁδοὺς τῶν ἀμώμων, πονὶϊ Ῥοιιίπυδ 
νἱδϑ. ἢ 6. νέξαπε, νἐνοηπαὶ ναξέογσπε ᾿πυρτοδόχαμα. ἔῃ τἴτοαῦθ 
Ἰοοο Ὡ: 46 νέέα ἀμπεαηα δοαορδρίδ8θ νλάδηΐατ, Εἶυο οἴΐδαι τ6--. 
ἔεττα πνδ}]δῖὶ ἰοοιπι. Ῥτον. ΧΧΙ, τῳ. Ὅδ1Ὶ ὁδὸν ἀρυὰ 2πο. 86 
ἸΧΧ οἐ ὁδοὺς ἀρυά αἰΐυαι ᾿ποατῆαπι ἱπίθτργοίθαι δᾷ Ἐϑ, ἀο. 
ἀϊε Ῥτὸο 4ὺο οὐδ ““φμΐέα εἰ Ἰδεοαοέ. να Ἰδροτιαι) ροειίπεξθ 
«τοέξεοσ, υἱὐἱ δὺς 5.1 ἢ. 1. γἑαὰ αὐ εἰ ἰοξεαίοπι ἄμοθπα, τ πα] 

ἦπ 59. δδθρίυ δά μβὶβοῖασ. ΑἸ ογ βδίδιυϊ ]ᾳορόγφ8 δα Ὦ. ]., φαΐ ' 
πο ΠῚ ἢ ΓΧΧ ΤἸηϊῖ, πθὸ ὁδὸν σου 6] αὐτοῦ ἴῃ μερτϑῖοθ. 
ἀεορτθβοπάίι. - δ», δρ66. Ῥτον. ΠΙ, 26. Μιάθπτον 1οβ1656. 
πθος, 1. 4. ἢγ1 σἂρ. ΧΙ, 17. Αδὲ ροῖίυ5 ᾿ῖδϑιθ ἐγαπϑιμ]θγοῦῖ, 
οχ᾿βιϊηδηῖ.8 801}, οὰπὶ Κμέσαξο τ, 03 Β. 1. ἀ6 ἐῤῥέα δῖ ἐαέδ-- 
γέδμδ ΘΧΡΙϊοδιἀΌχη 6886. Ὃ- 133, »νέπϑα, Αγλοϑ. Υ, 17. ὅ8:- 



Ὡ ᾿ 

ΤΕ ΟΔΟ,Ι͂Σ 

δ0πὶ ΘΧΡΣΟϑδοΣ.) 60.881 811 Β. 1. ἀ6 νὴϊβ ῬιΒ]1οἷδ Σ8 σΘΏΘΓΘ 
δοῖλο. - ἸΝΊΣΝ, ἑπέγοϊένδ.. ἃ Ἀάρ, ΧΙ, 29. υδὲ ὁδὸς σππι εἰς- 
τος Ῥοτπιαξαῖιν π οοἀἀ, - Μ2, ααϊέμα. ἘχφοοΒ. ΧΙΥ͂Ι!, 
20. - Ἰ215,), ἀδδσοηδμϑ. Τότε. ΧΙΙΥΠΙ, δ. - πυθο, ἐογγα αρ- 
4σεια. Τυαὰ, ΧΧ, 5:1. 5). 168..11, 5. ΤΥΧ, 5. -- υηῦσο, ἐάϑηι. 
1ε.β.ὄ ΧΧΧΥ, 8. - νῸ, ογδέέα. ἴο8. ΧΧΥΙ, )γ. ΙΧ, 8. 
ϑγπιπι. Ῥτον. 11, 8. - ΑΣΚῸ, σοηρεέξεπι. ΝΙοῖ. ΨΊ, ι6. 8. 6ο.΄ 
εὰ, ,“4|“. δὲ Ὥστ. ΑΙ1τοΡ Ἰερογαπε, παν ὁδοὲ διπι ἑπίοτάτιαε 

, ἅ.4. βσυλαὶν φυοᾶ τοιαυὶ ΙΡτὶ ΕΒ. 1, Βαθθηῖ,  - ΤῊΧῸ, ῥγάθι. 
οσρέμπι. Ῥ8. ΟΧΥΤΙΙ, 150. πᾶσαι αἱ ὁδοί σου ἀλήθεια, οὐνηεϑ8 
νἱἷδο ἴυδ6, Β. δ. οπχμΐᾶ ργαεσερέα ἴὰ νετἰῖδβ. - ΩΡ, ἐσσειδ. 
1 84πι. ΧΧΥῚ, 18.. πολλὴ ἢὶ ὁδὸς ἀνὰ μέσον. αὐετῶνγ πιαρίαπι 
σραίξιμηι μῖδε 1105. 810 δὲ τιὸϑ 1 Ἰἰηρμα σϑγμδθυα νέαπι ὧδ 
δραξίο ὑβγρατα δο]θηιθ. - 30, δὼγρ, ποιῆθπ' ρτορτίτπι ῬΟΣς 
ἴΔ6. 2 Άερ. ΧΙ,,, 6. τῶν ὁδῶν. “Ὁ Ηδθτδοίβ ἢν 68ὲ νέα, 868 
ἈΥΑΡῖθυ8. γπηπᾶθ αυοά Ταϊτυάίοϊδ᾽ σ6ῖ πϑὴη, οοπϑέξἑμεϊο, νέα, 

" ΟΑ]}. μη ρμαδδαρο, ἰὰ Ατδϑῖθυθ μος τοΐπαπι Οογάηπεπι ἄιοϊτας 
᾿Π φΦ ν ἡξν, ΣΡ ΠΩΣ ἱ οἵὶ ὃ ον. - Ὧν, δοθέμϑ, ΘΟη τεβαΐἶξο. 7πο. Ῥε. Ι, 5. υδὶ δἴιδπι 

᾿ δδὸς ταϑιΔρΒοτίοθ ἂθ δοησὲϊέέν ὀκροαπάτπι οτὲτ. Οετῖο ΟΧΧ ᾿ 
Ἀν, 1. τὸ ἐν ὁδῷ Ἀαρϑῃξ ἐν βουλῇ. “ ηθ, δέπιαη. ἴοτοα. ΧΧΧΥ͂, 

ά, τὰ φυοαιθ πο. Ἐοτῖδαβ86 ἰΙοοο ὁδὸν Ἰοροπάππι 6δὲ οὐδὸν, 
οὐ ἴδ οοπίθοῖε 9͵οηύξαιμσογεῖμδ. ϑεά τασορῖα Ἰοσῖῖο 4ποητ8 

 Βαρϑέ, 400 86 ἀοξεπάοτο μοϑβεϊξ δὸ ἴπϑιὶ. - ἨΝΝ, Ωεδέϊπιαξέο. 
ον. ΧΧΨΥΨΠΙΙ, 15. δὲ ποπη}}}}}8 νλάδηξαν 16 1889 ΠΝ, δυῖ 

᾿ς γοῖυδ, 4υοὰ ταᾶρ᾽8 Ῥτοῦδ 116 εβὲ, “51. Εὐσἕδϑ86 ἰδίβθῃ δς 
ΠΡΘη10, υἱὲ δ86ρ6, ἢ. 1. Δαυϊὰ ροϑυδτυηῖ, 4υοᾶ οοπιεχιαΐ 

Φοπναπῖγο Ραϊδτοπῖ, - 58, 06. Ῥτον. Ὗ7ΤΓ, 15. 0»: ΓΧΣ 
ῬΙο ἦΒ ὈπΣ, ρογλνογϑέξαίθ ογέθ, Ἀδρδηῖ: ὁδους οὐκ ἀγαθὰςς 
4π80 Τα ογῸ δἃ ἢ. 1. ν81] ἀερτομιῖα 6886 6 δ υι] οὰρ. ΧΥ͂Ϊ, 20. 
Ρίοενγα, νε] οδομάοσε νι ἀδηεαν ξαϑιάἔτιπὶ 1 ουρυδῖὶ Βαθεδὶ- 
ἐΔ6 ἔοτπιδα ἀυγίεῖοπι ποπὶ Θοποοαι 6 η)8. Δ΄άάο Ῥτον, ΙΠ, 15. 
αδὶ βοτα νοσϊοσταηῖ, Ὅειθα δηΐπι Ἰοηυοηὲ Βαια γατο δά 
οὐιηθαι ἀροηὰϊ σατίομοπι σα ϑέδσυπτοσ. -ὀ ὃν, ορηδ., Ῥτον. 
ΧΧ, χά, εὐθεῖα ἡ ὁδὸς αὐτοῦ. Ἰλοοάοεέΐξοη ἰδ Ὠαθ6Ε: ἡ) ἐργασία 
αὐτοῦ. Αἀὰδ ὅδγπιπι. 10». ΧΧΧΤΨ, ι1. Τὰ υἱτοααδ ἴοοο ὁδὸς 
ε81 αρδπαὲ γαξο, πὶ βϑαδρίυβ Ἱερίτων ἴῃ Ν, Τὶ - ὭΨΒ, »ἕοδ.' 
“44. Ἰοϑυὰ ΥἹ, 5. 0Ὁὲ ὁδὸς 681 ἱ. 4. περίοδος, οἱγομέέμα, αὐὰ 
νοοῦ ϑγπιπιασΐμο Ὦ, 1. δὺ8 68ῖ. Οδεΐοσζυμ νἱἀδῖαν Ε2})}8 οΟ}1πὲ 
ρ»ῥαξ, “μας ροαέδω5 οαϊοαέειν, τιοϊολδαι ΒΡ 1ι18856, ατὶ γα] 6 86- 
4πθπεθυδ ΔρΡρᾶτεῖ. - ΚΞ Ρ5 ῥἴατ. ἀμαδιδ νἐοίδωδ. Τοῦ. ΧΧΧΗ͂Ι, 

290. ὑδοὺς τρεῖς Ῥτο καϑ᾽ ὁδοὺς τρεῖς, νἔο88 ἐγδο, αυῖ, ἂὶ Κἤμέρα- 
ἐδ5 ττδΏϑι 1: ἐγ νεοΐδιι8. 1ἴὰ αθοαυθ 7λεοαοέ. Οὐπι δ γγο 
εἰ ΑἼγαῦε ἴῃ ἔοτταα Ῥ]υταῖΣ ΟΡ ῥσοϊιϊθσαῖ. ϑαοαπάμπι 
τοχῖνπι ΒΕ6ΌΤ, 6βὲ δὲθ ἐεγρθ. - ὭΝν ἀδοιγέο, αὐδνενίο. Ῥτον: 
ΧΧΥΙ, 6. ἐκ τῶν ὁδῶν, Ὀδὲ ρτὸ ΠΧΡῺ, αδοιιγέαιϑ, Ἰερεγιηῖ 
ἜΧΡἘ. - ὉΔῚ) 264. Το». ΧΧΥΠΠΙ, 4. Ῥτον, ΧΧΥ͂Ι, 6. δὲ ταικθα 

. Α 



ὈὉΔΟΥ͂Σ -- ὈΔΥΝΑΩ 4; 

Αἰ γτο ὁδῶν σὐτὰ Φγοθορίο ἰδραῦὶ ποδῶν. - ἈΤῚ Ῥαγξ, ᾿σοὐθ-: 
4μ6η5. Ῥτον. ΧΧΙ, 21, 1 66.686. νἹ ἀ6 πῆ ἢ}. “ δ΄1Πὴ, ρλαέεα. 
Ἰε5. ΟΙΧ, χ5. -- ξϑου!, ποπιθη. ΝΗ, ΕΥ̓͂, 5. “Οδὸς Ὦ. 1. ἀο ομέ.- 
ἕω τοἰϊσίοαο δ6ὰ ἀ6 γεζίρίοηθ δοοϊριδπάσαι νἱάδεατ, δὲ πο 
θη ον θῶ βοτὶεὶ ογαϊ!οηΐδ ρατὶῖοῦ,, 80 ἴσχτωϊ μοῦσ., υδὲ 
ποπσπ 1)οὲ., Ὦ. 6. 7 ει Ἰδρὶξαιτ, -. Ὁ, ἄσπ6. 1 ϑδι. ΧΥ͂,, 4, 
δ. Ῥιον. ΧΧΥ͂, 19. ἴπ οὐηΐθη8 Β18 1018 ὑτῸ ὁδὸς τοροπθῃ» 
ἐπι εδὲ ὁδους., οἴ δὲ ἀἐρτι. ἀμ 201 ἀχδίθοηϊ,. . ἥπῷ, 
ἀπημ8. ἤπο. Ἰοῦ. ΧΧΧΥΙ, 26. γιάκδιι: ὁδῶν Ιοδο ἐξῶν ροδυὶδ» 
46, απἷα. 1 δοϊοοδαδητίδυδ (ν.: 6, γν. 25. 6641.) νίδευσι ἀΐ- 
ψίρατααι αδατὶο ἔαοίδ οἴαῖ, Οοηνδιῖς 4υοητι6 ἤᾶθ0 ἐπίοερτο- 
ἴδιο βεαυδηῖθειθ. Οετῖθ 118 τοῖν δαρθαάϊΐτθ ππ2]0., 408πὶ 6{8- 
ἴαθτε, δρυὰ 727πη0. Ιοσο ὁδῶν τοροποιαάμπι, 6586 ἐτῶν. Αἀὰο 
Ῥιον. 1Υ̓́, 10. Ὠή)υ, ὁδοὶ, δεῆδτι πο τπαρὲς ἀϊοτοηῖα, 4πδῶι 
οἱ ὕτὸ Υἱῖαθ 8:18 ἰδεῖ ἀΐχονιβ σωννἐσεία νοὶ σραέέα. ὙΥὶὰθ 
δϑυρτὰ δι ν. 53". Γιορίζυν ρῥεδείθκοδ Ῥσον. Π, 22. ὁδοὶ ἀσεβῶν 
(ἴὰ τοχὲσ μοῦε. τασέσηι Ἰορίτον, ον φ.), υδὲ, Ἰυαάϊοο ἤαόψεγο,Ὁ 
ὁδοὶ ναὶ ὁ Ῥε41:. 1, δχῖγ. γεὶ βοειρϑαὰΐ νἱτῖο οτίυτι ἐκ οἱ δὲ, 
ἀεϊαδο ππι816 βοζίρία. 816 οσεσί ρει ϑίσοσθ ἀσεβῶν Ρτὸ 
ἀσεβεῖς ἱπινθοῖατα. ϑίταο. ἡ, 8. ἐξέβησαν ἐξ ὁδοῦ τῶν γονέων 
αὐτῶν, ἀορεπφγαγμηξ ὦ ραγοπέξδιρδ δεῖ. Ὑιάδ οἵ ν. ι8. ϑίταο.. 
ΧΙΥ, “85. τὰς ὁδοὺς αὐτοῦ. Ἑμορο αὐτῆς, τὑλ δά σοφίαν τοξοτα- 
ἔς, ἐπδεϊεμεά,, ῥὈγαδοσρέα", οὐγδίέξα, φὲ ἀἐοέαπιέπα δαρίοπεϊας. 
δίτδο ΧΧΙ, 10. οἷς “ἐν ὁδῷ φορτίον, «Α6΄τιΘ οἴθζοδᾶ δ τ50}6- 
δἴδ ε58ῖ, 80 τ ζοῦο ἐξέπογέ ϑᾶτοιμλα, δίας. ΧΧΥΗ͂, 29. μὲ δὲ- 

Ας 

δύναι ὑδὸν ἁμαρτίας 688 οαμδαπι. ρδοςδυάϊ ργϑεροσα. ἱ. ᾳ ἐξα-ο 
μαρτάνεεν, σα ρεοοαπάμηι ἐγγέδαγε, ἴ1 αὐϊθοκάδπεθιδ, δὲς 
εἴ ἀρυὰ Αταῦεβ “ἕἐα ἀδ οεὐδαδέονιο ἀϊοίτιτ, ν. 6; ον. δ». ΕΥ̓͂, 
κι5. Αεμολοηέμε δὰ Αοῖ, ΧΙΧ, 9. 6. 198. ὁδὸν ϑζάταο. 1}. 1. ἀθ 
γεἰϊρίογιδ ἱπιετρτοιδῖυσ. Οσηξοσς δέερά. ἐαὰ ίογπμα Οὐκ. αὐ 
Καγ. ϑαον. Ρ. 12. - ΥΗἱάο συσαυθ αἰἱδὲ διασερέφω, ἔχνος εξ 
τραγνρ. “ , 
νῷ ὈὉΔΟΎΝΣ, φησ, νοπιὸν. Ἤν, αἷογηιίθηδ. ὅϑὄγπεπι. δζ 
ΙΧΧ (δηι. ΥἹΊ, 9. Τιοροευπὲ 35) οὐαὶ ϑ'γγο. α- Β,, 08. 
ὅϑγηιπι. Ῥβαῖμι. ΌΧΧΥΠ, 50. ἐν τοῖς ὁδυῦσεν, ἐπιέσν' ἀδηέσα. 1.1. 
Βετε νογίῖτ. -- Ἰπωῦρ., ζμέγοαν 1 ϑα. ΧΙ, 41. εἰς τὸν οδόντα, 
Ἐξι ρἰοβϑεισιδ θκ 8110 ᾿πιδγρζοῖθ; Ὀδοὺς 6586 Ἀ. ]. νἱάδίυς δεγα 
οα ἐγίίεη5. ϑολοῖ. ταῖς τρισκελέσε. Οἰοδε. 278, ἐπ ἐδν. 1. Πορ. 
εἰς τὸν ὁδόνεα, εἰς τὴν ὕνιν (ΜΞ. ὕνην) τοῦ ἀρότρου. ϑγπιπι, 
δες. Τἠδοσοτγφέμπι Ἀ. 1. δὲν ὕνεν ἱπεοτρεοίαϊοβ εϑῖ, Ϊ}ἢ Οἐοδεὲς 
Ταδγέοἑαπὲθ τὰ Ἰιῦ. ὅ, Ἄερ. εἰς τὸν ὀδόντα Θχροπίϊας εἰς. τὸ ἀρὸ- 

τρον, εἰς τὴν ὥλακα., - Ἰώ, ἄεπ6. Ὅδπ. ΧΤ Ι͂Χ, κ,2. Ἑχοά, 
ΧΧΙ, χά. Ῥε. ΧΧΧΙ͂Υ, 10. Υἱ᾽άς φιοᾳυδ Βυρσᾶ 8, Υ. ὁδός. -- 
γΙά6 βιυρτᾷ 8. ἐλεφάντινος, 

᾿ἪΟΑΟΎΝ. 25 αἀοίονο αϑέὲοϊο, οἵ ἷπ ρΡα88β. Ὀδυναομα:ι» 
ἀἴοίογο αγδῥοξοτ, αοἶθο. νι, γοδωγ, 168. ΧΙ,, 39. Ὠεάδυχοτῦπξ 
Ὁ 7} γῚὰ] πι33Ὲ, Ἅαἴοίεγθ. -- ἮΠλ58), ἐμοίμϑδ. ὅγπιπι, 168. ΧΧΊΧ,... 

΄ 



δέν Π ὌΔΥΝΗ 

ὀδυνωμένην -- Ὑ13 13» βίδιιδ ἀγεαδ, ἷ. 6. ἐρέξειτ ἀτιαῖΐμα ἐπ ἀγέα, 
1ε6. ΧΧΙ, 10. οἱ ὀδυνωώμενοι. Τρέξωγαΐξξο δᾶθρ ἂδ ἰμάϊς!15 ἀ1ς 
γὶπῖθ, υὐἱἱ ἢ..1.γ υδιχρδῖωσ, νυ. οὐ ἴοε]. ΠΠ|, χά. ΝΙοΝ. ΤΥ, 12. 

- δλ1 ἔοδτα, ἐκ ΠῚ, ἐαηγιέαα, ΤὮτοϑα, 1, τά, Ἐπ ὅγτ. } 

απαχίξ, αὐίχίδ., .«- δῆτ ΗΐΡΒ. ἃ ὕηη. αοίονέδιοα στανέθοέποέα 
αὔοέον. ΖΔοι. ΓΧ, δ. -ἰ ἼΞΠ ἴλβη, ΗΠΡΒ. ἃ ἼΣ, αἀπιαγα 76γ6. 
Ζεοῖ. ΧΙ, 10. - Ὀϑὸ 21Ν29, αοέογεπν ρογέο, 169. 1.,Π|,4. -- 
152), ἡίωφ, Ῥτον. ΧΧΙΧ, “ι. Τετίνατυπε Βαυά ἀπδίο Ὁ 
η32)ὲ, 4ποά οχίας ΤΆτγρη, 111, δο. οἴ Ναμ. ΧΙ, 1. 7ασσενο 
νἱάδποξ τοδρεχίδθο γνὲ;. δ νἱ 1886 1152. σ“ Χ52 ΝΊΡΕ. ἂὉ 
υν, ἀοίοο. ὅγπιπι. χα δ8πι, ΧΧ, 54. -- ΠΧ Ῥεῖ. ἔοδαι. ἩΠΡΗ. 
ἃ ν, απριδέαία. «χω, Τλεοά. 1ε:. ΧΙ ΤΙ, άι. εὲ ΧΙ ΙΧ, 
21. ὀδυνωσης. ᾿ Κωΐρ. ρατέμγέοπξίθ. ϑιὶπιοπὲς ἐπ Ζζεα. ἤεδν. Ὁ. 
1556. τθοῖθ πιοβοΐῖ, ρδεῖῖδ. ΠΣ 1 Ὀΐτοάιιθ Ἰοοο δἱρηϊβοατο 

᾿ς μαγϑων θη ύεπε, αοέογθα. ραγέμβ δαμείδπέοπι, οἵ πδπὸ δι ἢ 18Εδ- 
τἰοίθη) ἀσΟΘΡ1886 ἃ ἪΝ, 65. ΧΧΙ, 5, ἀοίον ρμαγέμνἑεγυξέα. 88}. 

ΧΙΨ, “4. ϑΐῖταο. ΧΙ. ΠῚ, 17: φωνῇ βροντῆς αὐτοῦ ὠϑδυνησε γὴν, 
τοπϊίτα Το οοπουϊές ξαιγδῆν:. Ὁδἱ ὀδυνᾷν (Δ ᾿πιϊ(αἴλοποῖα 
Δορε ὑπ. γ͵ιάθ Ζδοῖι. ἘΧ, 5.} ςδὲ ἐγοπιθῦ)6 ζἀ08γ 6.) 4,587, 
οοπομίογ. - Π᾿ἰ ᾿ τ . 

᾿᾽ΟΑΎΝΩΗ: ἀοῖον, ζαδαν, πεοίδοέξα, ογεολαξειδ. η1, πιοίσδέξα, 
ἀοῖον. Οδι. ΧΧΧΥ, τιϑ. Τλϑυς ΧΧΥ͂Ι, 4. Ἰοὺ. ΧΧ, το. - ᾿γε, 
ἐπεφώέέαδ. ὅγπαπι. ἸοὈ. , 6.. Ἰωοαὶς γε, φαοά. δῷ 121 ν 6] 3, 
ἀοίϊμέε, ἀεάυκπίτ, Κι. ἀοίον. - άδιν να]δὶ ἂ6 δυοιουίρτδ δά. 

,τΟυπέ. οἵ ϑεχέ Ῥ8. ΧΟΗΙ, 25. - ἼΩΝ, οέγαδ. 18. ΧΙ, 20. 
 Ἀοροδροευμῖ μτῸ ΣΝ, ἃ ταῦ, γΣ2κ.,)7 ἐμρόνθ, αἰοἶδγθ. -- τιπὺ, 
ροπεμγδαϊέο, Τοῦ. ΧΥ͂ΤΙΙ, κι... ΧΧΎΤΙ,.ο. ΧΧΧ, 15. -- Ἤδῦ, 
δοἰἑέαγ μα. ἴο}. ΤΠ, 7. ἡ νὺξ ἐκείνη εἴη ὀδύνη. Ῥτο4αᾳ 1π. οοἀ. 
Ἅἰεκ. ὀδυνηρὰ Ἰορίτατ, αυδα φροβίογίος Ἰδοῖΐο ταΐμὶ πιθγηηι 
δἰοββθιαᾶ 6888 νἱἀεῖοσ. Ἀσθροχογεηῖ ξογῖδ8δ6 ποίλοπθην αἶμ-τς 
γέεὶοὶ νοοῖ ἈΘΌτ, ἴὰ τοὶϊᾳυὶβ ᾿ἰπραΐ8. οτἱθητα!θυβ δα ρ᾽Θοἴθτι, 
δῖ 118 86η8:18 οαΌ88 80 Ταῦ ουΘ δαδίϊα νϑεροσυπι δα θα! απ 
᾿πογίοσας. Ουἱορυλά δἰξ, ᾿οο τάπιθη οϑσῖυπι πᾶ πϑιῖ, ὀδύνην Β. 1, 

, ποῖδτο ἑά, φμοα αοίογονν αὔετγέ, τ ἀοίογο αὐέοίξ. τ, απ 
ἔυον. Ῥϑδ]πι. ΧΙ, 5. - πῆ, ἀεγώππα. Ἰοὺ. ΥἹ, 2. Τ7λεοά.. 
1,ν. ΧΠῚ 2. Αἀάδ δγπιπι, Ῥτου. ΧΙΧΣ, 15. αι ζω. αοίον ΄ 
Μαρδϑῖ, «πῇ Ηἰρμ, ἃ δ3π, “αοίο ραγειγίγδ, δἴλατα ἀοἰογέφεεα 
αὔβοέο. Ἰε8. ΧΧΤΙΙ, 5. -- 5 πθη. Η:ρὮ. ἃ ὙἼ5, ἀπιαγε "ον. 
Ζδοῖ, ΧΙ, το. - πη ἩΠΠΡ. ἃ Ἦπ, αοίογέφιεα πι6 οοηδοῖο,. 
«44ιι. Τοῦ. ΧΥ͂, 20. ἐν ὀδύνη. -- ὈΔὴ, ἀοἷον ργανέδοώποεθ. Τοτ. 
ΧΧΗ, 25. ΧΤΙΧ, γ4. « γ115, πιοϑγον. Οδα. ΧΤῚῚ ΙΝ, 1. Φ4ι- 
Τλεοά, 6ἰ 1 ΧΧ Ῥραϊα, ΧΙ], 3. ΧΧΧ, χ.. εξ δ'101 βαϑρίῃδ, 

ῳ ἢ ἢ ' ἱ ᾿ ῳω Γ᾿ 

Ασα. ὅν; «ἰοἰμίέ, οοΥΤἐρέτιϑ αοἴονε {ἶξ, 6 δ. , “οἷον, 

πιογδμδ. - ην, τπαπμδ. ΤΏκοΩ, 1, χά, ὀδύνας, δὶ ῥτο 153, ἐπ 



᾿ς ἸΘΖΊΙ͂ΝΗ ᾿ ο 49. 

μαη8, ἱερεξξ 515; δι 11 6δῖ αὐέθγα, ΠαΡΎτεσι 6846, -- τι, 
ρριϑαπι. ΗδΡ. 1, ιθ. Ὁθν μὴ, ποὺ ροίογίδ. ΤΙ ΧΧ 860. οοἄ. 
Καιίο. ὁϑύνης. Νίομἀσπι τιδηϊξοοίαπι, αὐοὰ ϑαλναξίο ἰὰὰθ 

οἴἴπαι ν᾿ ἀοθαῖον, αποᾶ 4υἱ8 δᾶ πόνους ἰπ πιατρίπα ροβῃοεῖξ 
, ὀδύνας; .-πᾶτα πόνου διπξε οἴλαπι οοέογδο, πὸ ἢ. }. “γαῦε ΄συοσᾶσ 

δρρορίξ, Θοἃ τη ροιϊΐα8 ἴδϑὸ νθχ ὃχ οὐ δυνήσῃ δαξ οὐ δυνη 
ὁ" 0486 γἱάδιων,  αὐοᾶ χτεδρομλάεε Βοδτ. ᾿ἤ35η μι. - Ἐπ, 
εἰδπ4, 1οῦ. ΧΧ, “5. οδύναςφ. ΝΝΟῺ τη4]6: πᾶπὶ τοήπὺ ἢ. 1. πιοῖδς 
ῥβοτῖοθ 46 ππαξέα, ἴῃ ᾳὐδο ἐποίἀϊξ ᾿πιρίτι8, δοοίρ᾽οπάμπι 6886) 
γ6] β6τῖ88 οσδιίοπΐο ἀοσοῖ, -ο ΠΟΣῚ, αδεοίπέλέωμην. Τοτ. ΧΧΤΤΙ,, 
5, «δοέπμέλέμπε ἴῃ ᾿λϊακῖθ βδοσὶβ8 6ϑὲ δγιμθο]υτ ἀΟ]ογυμι οὅ 

᾿ ξιαν ἐδέταδτιιπι 1) οἱ '᾿ροεμβατια,, 4868 δμξ ἀΡβἰ περ. δπιατῖου" 
1ε5, αἰ ΠΥ.) ἔαπφμον, Ὅθας, ΧΧΥ͂ΤΠ, 16. - μϑτῸ ρᾶσε, ῬγΒω 
αἰτίίμ8. 1ε8. ΧΙΧ,.10. -᾿ Ὧν, πίογϑ. ἤπο. ῬτοΥ. Ὗ, 5. μεεῖ 
ὀδύνης. ϑεὰ νἱάθηξαν χα ἤδοο νϑυθα πιδσυαι Σπεθγρτοϊδιηθη.-» 
ἴοι 6486 νοεθοσα ΓΟΧΧ' Τπεξὶ μετὰ ϑανάτον (ἸΘροτααι Ὠ195}): 
δὴ οἷππι γπογέα ἐμ. ἐαγέαγωπι οἷδέγμαϊὶ 6581 Οἱ, ΘΙ ΠΟ ἕοίονα 

ἐπ ἑαγέαγεω, αἰδέγμαΐ, -' ὙΌ., μίοιιδ. Ἠοβ. Ὗ, τᾶ. - γηδχ 
Μαρία, 1685, ΧΧΧ, 26. --- ΣΙΜ90. ἀοῖον σογρογὲὶβ εὐ απέπιΐ. 
Ἐχοΐ 1Π, 8. - 2.12 ρᾶτῖ, ΗΙΡΗ. ἃ 2Ν 5, αοἷονρ αὐβοΐογιδὰ 
Ἐκεοῖ. ΧΧΎΠΕ, 4. Ἰιεροτυπε ΣΊΝΞΌ. - ἼΦΏ, ἀπιαγέέιαϊο.: 
Ριον. ΧΥ͂ΤΙ, 236. - ᾿ΠΏΧΨΌ, ἀοἷον. ὅγπιπι. 168. 1,, 11. - ἡ, 
απ ΩΓ 8, 1. απεαγέξμαο. ἴο. ΧΧΧΥΠΠΙ͂, 1:8. Απιορ. ΥΠ1Π, τος 
10. 1Π|, 20. ταῖς ἐν ὀδύναις ψυχῆς. ηὐδὸ νετῦα οὖς Αγογεοὶ- 
εἰμ ἰη Οὗδ5. Ογέέέν ἐὰ στάδοοο 7οδὲ Ζπέξ. Ἀ. τὸ. ἴῃ τοῖς ἐν ὀδύα 
γαις ψυχῆς τατιῖατο νο]υθτῖτ, π0}16 Ἰάοσῃθα σαᾶυδα ποὸ πῃ ἴοχῖα 
βεῦτ. ἢ ἴμ Ιοοο Ῥγον. ΧΧΧΙ, 6. δὴ 'ρβθο δἀάποῖο πιηὶ 4υϊ- 
ἄδπι Δρρατοῖ. -- ὯΤῚ ποπιθὴ ῥσορσε. ἥαροεἮ." ΝΙιοΝ. 1, χὰ 
ὀδυνας, 451 68868 γοκ Δρρα]]αῖῖνα, ποὰ Ψ61Ὸ πορθῃ ὕχοσ 
Ῥηθπ, - ἤν.) γοδοϊίέο. α ϑαα. ΧΥ͂, ,ὅ, Ἠΐϊο ποι Ἰϑροσιπῦ 
8) πὶ 7Ζγουγείμδ ΟΟμλΘΟΙ͂Σ, 5664 δἷοιιςξ οὔθ α γοοᾶΡυ]α ἃ Ἀν 1] 
ἀδάσοία, :ἴὰ οἔΐδηι “12 Ὠοϊἱοπθηι αἰοὐογὲδ ἂο πιοδδέξαθ ἴᾳγο]- 
Υἱῖ, 46 δεΐαπι Δ᾽ Ἀ. ]., ὯΔ 688 πιᾶρπιβ Γηϊογρτοῖι πὶ ἀ 8861." 
3:2, ΠΟ 81}18:8 68. - ὨΒΎΏ, απιαγέξωμαάο. Ἐπδοι. ΧΧΙ, 6, - 
ὕ3)) ρῥίαρα. Ῥτον. ὟΙ, δῦ. - ΓΩΝΤῚΣ Ρ];, πιοέΐοπδδ, φναρ -ἰ 
ἐΐοπθα. 1ο". ΨΙΙ, ά. ϑεγπιο 181 εδὲ ἀθ ναρὶβ δὲ ἱπ4υΐίδειδ πηοῖζα 
τιθ, 46 4168 διε δοτυμι, απὶ ἀο0]Ογ68 βταν δϑἰπηο8 δομεϊαλῖ, - 
τ, 7οεὐξέαδ, ἐπερμγίέαδ, ΣαδτΟΏγτ, γ68 ἐπιρωγ δὲ ζοεαζα-: 
ἴοι ἴον. ΧΙΙ, δ. υὲ΄ ὀδύνη πιογόωπε, πϑῖρὸ ἐοολέα αἰδα 54 
τινα ποῖδξ, 6 αυΐρηβ ἢ. 1, δϑῖπιο ϑϑέ. - 2), ἀο, ΤΏγθα. Ὁ 
Ϊ, τά, “32, οἰδαΐδέ ταθ, ἔδωκε ὀδύνας. Ἰιεραταπῖ δὺϊ δυάᾶϊνο- 

᾿ ταὶ 29 103. - ΠΠΒ830., ἕμγδο, ἰοῦ. ΧΧΧΥΤΙΙ, 9. ὉΡ1 τδπιθῃ ρσα, 
ὀδύναι ἰαϊετρτοῖεα μαπὰ ἀμ 016 δου ρδῖ886 δῖναι, Β. 6. νογέξοσο, 
ἰδίηδε, δα διῖσοδξ 1. 806 γοίορ, ἐπ᾿ ΠΧ Χ 7πεέ|. σαΡ. ὅ. 
ὐγαδέμα φᾳοάπα αὲ δῖναι ὁχουάϊ ξεοὶϊῖ ῥσὸ ὀδύναι. Μιάθ Βαρτα 
,, ῥίνη. Ουδπαᾳιδπι δαΐεαι 860 οομῃϊθοΐασα 88 ἔοι] δ6 βυᾶ 
πο ἂδξ, απ ΘΙ πορατὶ πδαιλξ, ΠΕ ἀυδπάοαῃδ οἴλδτι πιθ- 

Γοὶ, 1... ; να ᾿ς 
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.ἶο ΟἹ ἜΝ ὈΔΎΝΑΙΣ --- ὈΔΥΝΗ͂ΡΟΣ ' 

ἱδρβοιῖοα 9γάωαο δὲ φτοδοπεδηέεβ δαὶ Ῥοσπαδ οἰρηϊβοιτα, 
1ον. ΧΧΙ͂, λ8, ΧΧΥ͂ΙΙ, 20ο.. δου ρόζ ὀδύναι νοτιὶϊ ροταΐεδθ. 
ϑεά ποχὰβ οὐπὶ οδοίοσγίβ, Ὦ. ]. 8161}. (ΥᾺ Πϑ] δίσοχιθπλ πο ἀδοὶὰθ- 

᾿χρῖ, - ὈῺΣ, τποίοϑέξᾳ. 105}. ΤΥ, 8. ὙΠ, 5. ΧΥ, 56. ἴῃ ᾳυο 
Ῥοβτῖεσίοσι ἰθρο ὀδύναι Ὥστ βἰραίβοιαιὶ ἀοίογοδ, {μος αἰξᾳιιὲδ ἐρ86 
δεπέξέ, δε φιζδμδ σωὲδ αἰδοα αὐῇοϊξξ. τ ον, αὔάιοξζο.. ΤοΟΌ. 
ΧΧΧ, 16. -- νυν, πιοῤδδέδξα, 8. ὈΧΧΥ͂Ι, “85. οὐ ἐσθίοντες 
ἄρτον ὀδύνης : υὉϊ ἄρτος ὀδύνης ὁδὶ ρμασπὶδ, φμὲ οαξέδκίγ' τς πεαΐδ 
αὔἔεοίο, ᾿. 6. οἰέπα αἰοίογδ 6ὲ απαξίε οωγὲδ. α΄ Ἀ.9, ἰάθτα. ἴδε. 
ΧΙΡ, ὅ. - ὈὨΝΧὴΒ, ἐγόποῦ. ἴο». ΧΧΊ, 6, “ -π5, νοπέξδι 108. 
ΧΧΧ, 22. ἔταξας δέ μὲ ἐν ὀδύναις. ῬΙοτίᾳμο ἱπιοτρεοῖθθ Βππσ 
Ἰοουπι ἂθ ςα]δπνεδῖο ΤοΟΝἱ ὀχρ) αδηῦ,. 40ὰ ἰδπαύδια νϑηζο δὉ- 
Ἰαῖῃδ εδδεῖ, υὐ Δάθο ΓΧΧ ἢ..1. ποπ΄ πιᾶ]6 ϑϑῆϑαπι ΘΟΧΡεθ886- 
τίηῖ. - πω, ναεδέαξξο. ἴον, ΧΧΧ, 1ά, - νυ, οοβὲέαείο. 
ῬΩ. ΧΟΙΙ͂, ᾽ι9. ὕοκ Βδθσ. ποὺ βἀμιρ)λοϊέοσ οορεέαέἑοπνοπιποῖδῖ, 
βοὰ σορίξαξέοτιαπι δοἰἐοίέαπι, ἀιαθ᾽ Βαπ ' ὀδύνη ἐν τῇ καρδίᾳ 
ἀϊοῖ ροῖεδι. - Πἴλθη., σοπένἐδέαξξο διεὲ, ἐρθύμεδ, ΠιΟΘΡΟΥ, Ζπμ0 Ζιὲδ 
86 ἔρδτεπι δκογμοίαί, Ῥτον. ΧΥΠ, 41: Ῥτδείθσεϑ Ἰορίτος Ῥχον. 

ΟΧΙΣ, ι5.. δὲ ποῖρὰ καὲ ὀδύνη τῇ τεκούσῃ αὐτοῦ (1686 αὐτὸν)» 
᾿ΠΊ 4ιδ6 σοα, Αἶδα, Θχῖθεῖ, δὲ 4 10τι8 π181} σροροπάδιε πὰ ἴδχία 

Πεῦχ,, ἀοβυπιῖα δϊ 6 οᾶρ. ΧΥ͂ΠΙ, 45. Πεαγολ. ὀδύνη, λύπη», 
πόνος. ταπείνωσις παρὰ ἀλλοτρίων, ἢ ἀλγηδών. Τὴ) ἀοϊογέδειο, 
408 δεπέξεπέ ἀπιαπέθδ, ἰορίτυς ἤΔ60 νὸς Ὦδη. ΧΙ, 14. 860. 
οοἂ. Ολὲδ. 8. Ηἐδθέ. διε8. γι 10..ϑθ ; 

. ΟἹ ἘΝ ὈΟΔΥ ΝΑ͂ΙΣ, 80. ὄντες, φωΐ ἐπι ἀοϊογέδωθ “0᾽». 
8αηδμγ. ἘΩΥ Ὁ.» απιαγὶ. ἸΟΌ. ΠῚ, 20. - ᾿Ὡ85 ν0, απιαγὲ απὶ- 

ἡπια. Ῥτον. ΧΧΧΙ͂, 6. ““πιαγέξέοηι τιδῖαρμοσέοθ ρχὸ ἐγἐδεξέτα οἴ 
οαἰαηιἑέαέέδιεα ροιΐ, ἀοουῖι Οσἰαδοέιο Ῥλέοϊ. 8. Ῥ.. χι7α., 

; ΟΝ ὈΔΎΝΗΙ ΠΝΕΙ͂Ν ΠΟΙΟΥ͂ ΙΑ], ἐπ ἀοονο 
προιιέξονιθπιὶ͵ ζαοῖο. 12, Θδογιέγοπιδδοο, 168. ΧΧΧΙ͂Ι, το. 

' ΠΑΗΓΗΝ ὈΔΎΝΗΣ, ρίαρφα ἀοίοτίδ. πΛῸΡ, σονιοὲὶ 
δἰοέέα, 5έαέΐο. ΝΏΟὮ, 1, 11. Οαρροίίο ἱπ ποέξ. ογἑεῖ. δὰ Ὦ, 1. 
ῬΡ.- 80. ῥτο ἸΏ.) 16 51886 γέάδηϊον ὉΠ »32. ΕΞῸ γϑτο βἴδτιλοσθ 
Δ Ά}16 πὶ, 608 16 }11886 1220. σοπῃδδηῖίδηϊο ὅγγο, ψοὶ δέαέξοποπε 
ἂρ »οιρέπιογ8 δέαπξο νοὶ ραγέκγίξέοτιθ ἐπε6}1 6 πἶ680, 001]. ἤοε. ΧΙΤΙ, 
1,5. 146 φυοᾳυο δά ἃ.], 29 γεδέιπι. ᾿ 

᾿ΟΥΝΗΡΟΝΣ, αἀοέονεπι, αὔοτοηθ, πιρίοδέιεδ,, ἀοσγῶιιδ. 
ἩΡΏΩΝ. ϑοἑἑαγέμδ. ἸΟΌ. ΠῚ, 7. 880. οο. “4͵ες.. Μιᾶθ βαρτα 

Ὁ 8. ν΄. ὀδύνη. - ΤῚν απρμέάμ, ἼΆτοα. Ὗ, 17. ὀδύνη οὀδυνηρά. 
" ΑἸεϑγυΐσαι 681 βυρεγῆνθπι Δ πιέγμι ρίοβδοα. ΓΧΧ βοτγῖ- 
Ῥβοταιὶ ὀδύνη, αἰϊα 015 ΘΧΡΙΙοδιιομ δ ρταῖῖὶα ἴῃ ππδιρίῃο δα αϊ- 
αἷς ὀδυνηρὰ. ἷἴπο πιῖρτανις 'π τοχέθσι. Δἀάδ ἤπηο. αν. ΧΥ͂, 
ὅ53..- τὸ π3 Ρατῖ, Νιρἢ. ἔοδιι. σαργα. ἴον. ΧΙΥ͂, 17. . ΧΩ 
ρᾶτῖ, ΝΊΡΒ. ἔρϑαηι. σογὲδ. α Άδρ. Τ], 8. κατάραν ὀδυνηρᾶν. Κ᾿μμἦο. 
γπαἐεαϊοέξομιδην ρεδβέτπαπι, Ἡδογοῖ, ὀδυνηρὸν, λυπηρὸν, ἐπί- 
πόνον. ᾿ 
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.ς ὈΔΎΡΜΟΙΝ Σ, ἰαπιεπεαεο,  οέμθ, ρμίογαέμα. ΩΝ ΜΘΌ, 
μέυτ, ἀπιαγἐἐμαϊἶπθθ, Τοταπι. ΧΧΧΊῚ, 15, καὶ κλαυϑμοῦ καὶ ὀδυρ-- 
μοῦ, ἢ. 8. ἐποέμδ δὲ ,εέμδ᾽᾽ αοονὐἑεδέηιδ, « πε, σιρίξμδ. 

ὅγπμπ, Ῥ8. ΧΧΤ, 2. τῶν ὀδυρμῶν. Ὑιάδ εὲ 2 Νῖίαοο. ΧΙ, 6, 212-. 
γολίωδὲ ὀδυρμὸς, κλαυϑμός. 

ὈΔΥΡΟΖΙ͂Α,), ἑαπιόπέοῦ., ρίονγρο, εἷδρίογο. πη ξοθηι. ὃχ 
ὅπ) ἰαηρμέαα, ἙΏτοΩ, 1, 1ὅ. 5860. “41ες. Τιὰ συοαυδ “γαὖδ. -- 
ΤΩΣ ἩΔΙΒΡ. ἃ 222) σοπαοῖθο πιξλὶ, Ἰετ, ΧΧΧΤ, χ8. - πσνῳ, 
τιν ἑμδι ϑγπιπι. Ῥ6. ΧΧΧΊ, 5. ἀπὸ τοῦ ὀδύρεσϑμι. 16κ. Ογνεἐὲ 
Ἀδ, Βνεπι. ὀδυρόμενοι.» κλαίοντες. . 

ὍΖΟΣ, ποαΐμδ αγδογὶδ δὲ νἱγρσωῖε ἐπάδῳιθ᾽ γαπιθ ὁπα- 
ἐοπθ, 880. ΧΙΠΙ, 15. ξύλον σκολιὸν καὶ ὄζοις συμπεφυκὸὺς, 
Ἰίρηαπι συτναπι δὲ ποσΐζοδιπι,. Κρ. νογεοίδιιδ (ν νεγέξοϊδι.5} 
Ρίεμπι, Ἡοογοῖ. ὄζος, κλάδος (ἷτὰ ἀαοααο δωΐαα8), καὶ ὃ ἀπὸ τοῦ 
στελέχους σχιζόμενος ἀκρέμων. ἼΠοπιαε ἸΠαρίδέετ: ὄζος, καὶ ὃ 
κλάδος, καὶ νη) τούτου ἀνχη,) ὅϑεν φύεται. : 

ῬΌΖΩ,, οἷεο, οὐονοηι δρίγο, ζοσίεο. θμ3, ξοείεο. Ἐς κοᾶ, 
ΥΠ|, τά. 5εο. οοἂ, Καές καὶ αἴζεσεν ἢ γῆ, ἊΡ1 τε] 4ὰϊ Πἰδτὶ πὰ- 
δεπὶ ἐπωξεσεν. Ἐἐγπιοῖ. 2. Ομαέαππι 420, 5. ὄζω, καὶ περύ- 

σπωμένον ὀζῶ, ὀζέσω., ὥξεσα κι τ. λ. 
ὍΘΕΝ. πμηπάᾶε. ἡΜ8. Ῥ8. ΟΧΧ, .. 2πὸ. Ῥϑβαΐην, ΧῚ ΤΥ, 9. 

Οοῖοσαπι μαἷο ρατιΐουϊαθ ἀρυὰ ΤΧΧ δηῖο διηϑεῖται οἵ δηῖα 
χωνευϑὴ ρα τοὺς λοιποὺς ἴον. ΧΧΥΠ, ,. οννῖδθ πὶ 1} 
τεβροπάοῖ- ἴα ἴαχῖα Βεῦταθο, 86 6ϑὲ βϑυϑῃβ οϑιιδ εἴ αυϊάσπι 
τροῖς δἀαῖίτα, υὐ 6 νοσϑ᾽ ΚΠ ἴπ' ῬΎΙΟΤΘ τηϑίαρτο ἸΟΌ] 6,6 
Ἀρρατεῖ. πεογάσπι ὅϑεν 6581 Ὡμαγθ, φμαργορέον, ἑάεο, ν. ο. 
880. ΧΙ, ,ὅ. Τυάττῆ. ΥἹΙΠ], 20.. ΧΙ, 16. Ἐρ. [οτ᾿ γ. 64. 

ΠΟΘΕΝ ΗΠ, πμηπαάσοιπᾳμθ, ἐκ μαθμπάμθ τ. 88}. 
ΧΥ͂, 12... 

ὍΘΟ ΝΙ]ΟΝ, {ἰπέφανεονε, Ζέγιθιετν »ἐδέ:πιογετοπι, ἐϊπέδο.. 
ἰμπ, γν}8, "δέπάοπ. ΑΙ, Ιαὰ. ΧΙΕΥ͂, 12. 15. τρίάκοντα ὀϑόνια, 
ἐγίρίπδα νοδέξπιθπέα ἐίπφα. -- πΏ5., δέπῆι, οδἴϊατα: νἜδέξέπιοη-- 
ἐωπι ἐΐπσεπι, ἘΦοἍ8. 1, 9. τὰ ἱματιᾶ μου καὶ τὰ οϑοόνια μου, 
γερο πιθηῖα τηθα 1δη6ὰ δὲ 1π68 τπιόᾶ., Υι46 δὲ ν. 5. Ζ.6χ. 
νη Μ5. ὀϑόνια, ὑφάσματα λεπτότατα. Πἰεογοῖ. οϑόνια, λινᾶ 
ἱμάτια, Τάοπι: ᾿Οϑόνη, σινδων. Οοπᾷξ. ϑαῤπιαϑίἑ ποῖ. ἴῃ 76». 
ἐμἰϊαπ. ἃ Ζαϊδ, Ῥ. 411. 11 ορδβογγαῖ, Ζιδίαμπν οϑόνιον νο- 
(88) 4πδηὶ σενδόνα Φίορεποα αον ἐδ Ὡππουροῖ, Θδη ἀθπι- 
46 Δωδοπῖο (152, . δἀ. ΤῬανὲδ.) ἐίπέεαηι δἰπάζοποπι ἀϊοϊ. δῖ... 
εἰ ὁϑόνια ΔΡρεΙ πῖον Το. ΧΙΧ, 40. 4089 4111 Ενδηρ δ] ]δῖαθ 
σινδύνα ποτηϊπδηὶ, Οοπξ, δᾶ Ἀ. ). Σ᾽ οζβωπε Ῥ. οδγ βοαι. γιά6 
υ0η06 ,ϑέ:7Ζ. 46 α᾽αἰ. ίασεα. Ὁ. 107. ὧἀο Οὐ. (εἰετξ Ἡϊονοδοξ. 
ἹῸ ΤΠ ̓ . 90. ρος 

Ὃ,", ὋΣ", ναο. Ῥατιϊουϊα δχοϊαπναπὰϊ ρτδθοῖβ ᾿1τογὶ8 6χ- 
ῬΠπιθη8 ἈΘΌΥ, Ἐπ, γμογεπὲ, (Ρτὸ 400 “15 Ιερῖε) ουϊ τεβροῦς 
ἐδ δρυὰ “Τ1φαέϊαπι ϑορῃοη. {Π|, 18. δὲ ΤΧΧ οὐαὶ Βαροητξ, 
δἷο φασαὰθ ΤΉτοΩ. ἵ, ἐ2. γὑῖοὸ οἱ πρὸς ὑμᾶς ϑοτίδομάυμι 6586. 

' Δ ͵ 

; 

“8 
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οὗ πρὸς ὑμᾶς τεοῖδ μΐυτοε ΟὨδοσγασπηῖ.ς Οσπξ, ἔγηιοὶ. ΔἹ, 
Ομαϊΐαη. 42:1, 17. 

" ΟΖ, ΔΕ, 8εξ6ὰ, υἱ ἔοσῖα586 τοοῖϊλυδ ἸαρίϊαΣ, οἱδὲδι, ΥΒΒροιο. 

ἄδε ἈδΡσ. 1151. ὀϑέδειαπια. Τοῖς. ΧΧΥ͂,, ὅ0ο. Ε, ἴος. ΧΕΨΗΙ, 55: 

τοροποτα ἔοσῖδ886 4018 χ08}16 αἱδέδ. ἸΝοδὲέϊῥμδ πλδὶό τοάάει ἐϊὲ 

αμέσηι: Ῥοῖὶτι δὲ. δέομᾷ νἐπαεπιέαπῆες γσεροπαίεδιωνέ οἷδὲ, δυῖ 
αἰδὲδ. αυοᾶ δεῖ, τεδῖο “έεγοπγπιο, οοἰδιέδπεα νὲἑπασιξανεξεπι 

᾿Μοαδέεαγιεπι, ᾿εἐ οἰαπιαπέέμπι ἐπινίοοπι οἵδε, οἵδε. 
ο)᾽ “Κ1!ΖΩ,, φτορτῖο σωδεγποπαάνοπι, Ἰᾶτὰ οἵαξ 68ῖ συνε. 

παοιίμπι, ἀοῖτιἀδ βἰπιρ]ϊολίου σωδόνηο., αρίέο. ἈΠ, ἐοπρέϊπαο, 

100. ΧΧΧΥΓΣ, το. οἐαχίζει δὲ τὸ ὕδωρ, ὡς ἐὰν βούληται, δρίιαῖ 

δυΐεπι να] ἀϊτιρὶς δηυδπι, αποπιοδοουπαῃα νοϊαοτῖῖ. ϑειθυτι 

δεουεὶ διηξϊ. Οοοδαο 1.5, δὰ Ἀ. 1. οἱακίζεο, διασχέζεεγ) χωρίζει: 

οιτᾶο. ΧΥΙΠ, 2. 860. Ουοπιρἶμέ. οἰακίξων κόσμον, βιμδεγπαπδ 
νοὶ οοπαῖστιδ, αδοξοαηδ αἱδροτιὲέ. ΑἸ11 οοἄάᾶ. Ιορυηξ οἰκέζων, 

φμὲ σοπαϊ ἐξ πειριάμπι. Μιὰ, Τνιεδὲμα εἰ Εΐαπι. Νοδέδῥμϑ δὰ Β.]. 
ἩἨεεγολ. οἰακίζειν ἐλαύνει, διοικεῖ... κυβερνᾷ. “πὰς. 

ΠΟΙ Α,ΓἸΚΩΣΙΣ, φιωϑενπαεῖο,. τ Ὁ ῬΊατ, σοπδέλέα ῥγερ 

«ἴενιέδα. “4. Ἰοῦ. ΧΧΧΥΤΙ, κ. Ἴοχ μορεαϊοἃ ἀπ ιοα 9 ἃ 76 Βδυ» 

εἶοα ἀοβυιηῖδ 6ϑῖ, 
"ΟΔ" 49, ὑτ. οἴανιια, 4πὸ τορίέμν σωδογπαοιίμωπι, ἀεὶϊπὰθ 

τμδονπασιῖμπι ἔρδισπι. 4 Νίδου. 1], ὅ. τοὺς τῆς εὐσεβείας οἴακας. 
Ζοπαναδ ἴωθα. 00]. τά29. οἵακες, τὰ ἐν χερσὶ τῶν ἐϑυντηρίων 0» 

τημένα ξυλάρια, τοῖς. πηδαλίοις, δὲ ὧν περιάγεεαν. τὸ πηδαλια, 
παρὰ ὶὸ οἴω, τὸ κομίξω. Ἐϊγπιοί. ΘιΌ, 12. . 

ΟΙΓΚΕΙ͂ΟΣ, αἀοπιοδέξοιϑ, ᾿ἀῖθιι : ργορέμηιιβ, οορηπαΐμαδ 

ΜΝ , ἀπιέοιῥδ, Ὁ ς ἀλ] γ φοριίαγθ, οοπέμησορα. Ῥδ. 1 τά. 

53. ἀοπιωιδ, ζαπιξίδα. 1ε5., ΤΠῚ, δ. - Ἴπ|, ραΐγεμδ. 1 ϑαα. ΧῚ. 

χά, 15. 16. ΧΙΥ͂, δι. «φωΐία ἀθϑίᾳυα Βανδὲ πατράδελφος. Ρα- 
ἐγμδῖέδ. - αὶ, γαϊίφίασ. Τιονῖς ΧΎΤΙ, 6. οἰκεῖα σαρκὸς, υνῖ 
τὰ οἰκεῖα (αἰ α Ν. {'. τὰ ἴδια ) Ῥοδίτυαι δβὲ ῥτῸ οἱ οἰκεῖοι) εἴ 
οοσπαίοϑ 80 Ὄπιπδὲ αὐ ζαποῤίέαπε αἰξοιέμδ ρεγεϊπϑρέδο οἱρηῖβ- 
οἂῖ. 1π ἴαχτα ΒοΡτ. Ἰθριίως Ὑ235 ἽΜΩ, ραν οαγαδ, Ὦ. 6. Θοβπας 

᾿ς ἔμ8 Ἡμοαα ὁαγπόπε: δα ΑΥῸΘ8 ΙΣ ἀ6 οορπαίέοποα ἔτθα  θΏ- 

ἰδηῖ, Ἰιονῖς, ΧΥΤΙΙ, 12. 13. ΧΧΙ,.. ΧΧΥ͂, 49. Νυα. ΧΧΥΤΙ, 
11. - πο, ῥγορίηφιρββέαδ, οορπαΐξο. ἴον, ΧΎΤΙΙ, 17. - 
Ὁ. ἤέγπμα, 165. ΧΧΧΕΙ, 9. οἰκείους ἐν ἱερουσαλήμ. ϑῖποαυδὶο 
οχἰβειατυηξ, ξοττλι]αηι ἐρτεσπι δίζετα ἤοσεπιᾳμθ δαδαν6 αἰξοιδὲ 
Β. 1. ποῖδν λαδέέαγα αἰέοιδὲ οι ζαπιξέδα δια, ᾳυοῖ ἢ. Ἰ. 
οἴϊδηι Ἰοοῦτι ὨΔΡϑΘτ ροῖοβῖ, ᾳφυδπαῦαπι δυπῖ, αυἱ ΑαἸῖξαν ἱησ ἢ 
τογρτοϊθηϊωτ. Φγολ. ϑέγας. 860. οἷ. Οοπιρίμέ. ὁ οἐκεῖος υἱὸς 
δ᾽ δυΐβοοι Μύξμοτν φοπίπωπε, Ὦ, ε. δ. ἀκογθφμαΐμπε, τὸν ἴδιον, 
4υ0 δάἀϊδοῖιγο ἃ Τλανογίπο ἐχριϊοδίυσ. Ἐοσγίδϑδορ Ὦτιο εἴἴβην 
Ῥοτι[πϑί Ἰοουβ ἴδ. Σὰ Υ]Π, δ. ἀ6 4υὸ 1ῃμῆγα ὀδχρομϑίασ. Τάθπι 
δαϊοοϊίνυχα ηοίαξ οἴαμι ἀγηλθ, μοῦ αα αἰϊᾳωξᾷ ρογξέηεε, ᾿ς. 
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ατγὸξέδϑἔηεο διιπὶ αἰΐογο 65 οοπέμγοΐμτα. ὦ Νίαςο. Χ,, 12. χαὶ ἐς 
παιδὸς ἐκμεμελετηκότα πάντα τὸ τῆς ἀρετῆς οἰκεῖα γ 4αΐ ἃ ρῬαετα 
ομητεῖεν γἤγευεῖβ. οἥέοξα γταθδιϊχαξ, δ6ὰ : οογενδγιέθτι δ) νἱτταῖ 
εροταῖ, Ὀοπξ, Οέοσγοη. δὰ αἱξέξο. Ἐ, 10. ΑἸοαά. Τ, τιᾳ. Ἡϊπσ 
86. ορρόβίζο ανοίκειος αἴῤοητιθ 5θτι 7107; σοπνεγιΐθη8 ἀϊοϊτατ, 
Οοπξ, δεερᾶ. Το. ἢ. ὥν. Τ. 11. ν...χχ52. Τἴοογοῖ, οἰκεῖοι, οὗ 
συγγενεῖς) οἱ κατ᾽ ἐπιγαμίαν ἀλλήλοις προσήκοντες. ἢ ἴδιοι, καὶ 
κατὰ τὴν οἰκείαν (669 οἰκίαν) πάντες. Ζοχ. Ογνεϊ 85. βγοπε. 
οἐχδῖος . ὁ συγγενής. , ᾿ 

ΟΥ̓ΚΕΙ͂ΟΣ ΤΟΥ͂ ΣΠΕῬΖΑ͂ΤΟΣ, Ῥγορέπφωιδ δοπαξ- 
πἴϑγ πὲ δαηρμέησ »εἰ σόποῦθ αἰξηιεοε σοπέϊπρέξ, σόηεν 6 σοστια- 
ἐπ. ὝΦΣ, σαγο, ἴε5. ΕΥ̓ ΗΠ, γ.. ἀρυὰ 7πησ. ἂο ΕΙΧΧ ἀπὸ τῶν 
οἐκεέων τοῦ σπέρματος σου οὐχ ὑπερόψεε, φόπονο ἐΐδὲ φορπαέος 
ποῖ ἀ6δρ1ο168. 510 Αροϑῖο)ῃβ ΟἿ]. ΥἹ, 10. τοὺ οἰκείους τῆς 
πίστεως 5)ιἦθ 8686 γεϊξρίοπδ οοπέιμιοίοδϑ δὲ ἡμαδὲ οοργιαῖοα 
γοοσαῖ. 

ΟἹ ΧΕΙΟΊΤΗΣ, ρνορδϑιφμέξαο, σοσπαίέο. “Μὰ, σοσπαξμδὲ 
Ὗ146 δαρτα 8. ν. οἰκεῖος. ἴον. ΧΧ, 10. 

τ ΧΔ7ΟΩ, ξαπιΐδῥαγοπι γοο, σοποὲϊἑοιγ ἀοοοπιπεοαῖο. 
ἀ Νῖαος. Ὗ, 26. τὰ οἰκειωθησόμενα ἡμῶν ταῖς ψυχαῖς, διΐπιῖ5 
ὩΘθ51195 σοι νοη οηδίδοίπια. ΟΡΡΟ;ΣίΕΥ 1δ1 ἐναντιούσϑαι. 
ΟΥ̓ ΚΕ ΤΗΣ, αοπιοϑέξοια, αὐ [απεέαπι ρογέζπεπϑ, ἵτ, {ὰ- 

πιμῖωδ., ϑογ 5, ἼΩ ν ϑέγνμδ. Οθῃ. ΓΧ, 45. παῖς οἰκέτης, ὑἱδὲ 
ἀυδο σοσϑίομθϑ οοδϊπθσυῖ, ΟοΩ. ΧΧΥΙΙ, 5). Ἐχοά, Υ͂, 15. 
Ρτιον. ΧΧΗ͂, γ. δὲ ΔΌΣ βδϑρίυϑ. -᾿ ἘΝ ραγῖ, λορέδδ. Ῥϑ84]ῶι. 
ΤΙ ΧΧΊΤΕ, 24. τῶν οἰκετῶν σου. ϑ8ῖ. Ἰοριίας πὰ “226. Οὐπιρί. 80 
ἐπ δα “1εἰλέορ. ἘἈδ)αοαξ ἰδχὲ μαθϑηξ ἱκεσῶν. ϑοά Τδοῖΐο 
οἰκετῶν παϊδὶ σοτὰ 6680 νἱ δῖαν, οὐλυϑ δυοῖοσ 1π τηϑηΐα ὨΔΡαΐς 
ποϊλοποιι αρέἐραπαϊς, ἀγοέξ σοπδέγεπραἶΐ, ἀπαπὶ Ὠαθοῖ ἀγα. ἡ 

ἢ 
. ὅαο. Ι, 16. οἰκέται διπξ δοηέμα δὲ ζέδογ. Ἀονγοαοῖς 

ΥΙἼΙΠ, 4:. ΧΧεηπαρλ. Ογνορ. ἘΥ͂, ,. 5. Ἡδογοΐ. οἰκέτης, δοῦλος, 
ὑπουργός. 

] : 

ἐπ ΟΥ̓ ΚΕΤΙ 'Α[, ζαπιρδέδέμμα, γαπιλζας ἀκ Ὁ Ιάθεμ. ϑγηεηε. 
οΡ}.1, ὅ. : 

"ΟΖ ΚΧΕΤΊΚΟΣ, ϑδοννέζέα,, ζαπιιζαγίο. 5. Νῖαςο. ἘΪ, “8. εἷς 
οἐνετικὴν διάθεσιν ἀχϑῆνα,, δὰ «σγνέζοπν σου ἀϊιϊοη απι τορι. 
1ῃ δδο διηΐω ποιϊϊομο διάϑεσιος ἰπέτα οἂρ. 111, 20, οοουτγεῖ,᾿ 
]ορορλ. 4..λ 1, 6, 8. τὰςς οἰκετικος χρείας ἐκτελεῖν, δοΙνῚ}- 
μβπ85 ορογῖθιβ ἔυσπρι,. Θίοα. δὲο. Υ ο]. ἐ ι42. εἰ ΥἹ], 116. δα, 
Βίρ. ΝαΠραι δἱίδαι φαοιονιξαῖοιθ, αἀπδηι ὅσ αζαδ, ρκοϊαὲς 826-- 
)λαπιδϑ. ᾿ 

ΟΥ̓ ΚΕ ΤΙΣ, 7απιμῖα, δορνα, ῸΜ, ἰἄδιλ. Ἐ χοᾶ. ΧΧΙ, σ᾿ 
«ιε, ἅν. ν. ὃ. - πηϑϑ, αησλία, Τιεν. ΧΙΧ, ο. Ῥτον. ΧΧΧ," 
45. Οἰοε8. βγοπι. οἰκέτεν, θεράπαιναν, δούλην. Οοπέ, ““οἴξαπο 
7. ἢ. 1, 58. β β 



Ν 

5ᾷ ΟΥ̓ ΚΕ --- (] ̓ 'ΚΟΥΜΈ ΝΗ 

ΟΥ̓Κ. Ε' 2, λαδέέο, ΘΟΠΉΤΟΤΟΥ. ἘΥ 2 Ρ] αἵ, λοηιέπασ. Ο 6, 
ΧΧΙ͂Ψ, 153. τῶν οἰκούντων τὴν πόλιν. ὅϊο Βοδσαΐϊβανμτι τϑοῖθ 
ἐγ αΒ ] ΤΩΣ. - 3. 2πο. ἰοῦ. ΧΧΙΙ, 12. οἰκῶν, 4υδαι νόοσδει 
δ64086 80 ναίων ἀρυὰ ΤΙ ΧΧ Μοπεξ. ρϑερόγατι δὰ "33, δωῤ ἐἐπεῖ-- 
2α5, τοῖαϊτ, οὐπὶ ἴδιηδῃ ἀυ10 οατααῖ, 608 δῖα ἼΣΗ 801 16 ρ 1586, 
Δυϊ 86ηδι8 οαυ88 δ(άϊαϊδδα 5. 72εμδ., ηιεὲ 68ὲ ἐπ διωδἰἐπιέξαέδ 
δοοϊδ, εβῖ, φμὶ λαδίέαξ ἐπ οοοἶο, ὁπ Ὅ88 ἰοᾳπθπάϊ Ἡδερτδθογυα,. 
- ἔΛΌΡΒ, ηταγἑέαία, [65.1.Χ}Π}|͵ 4. οἰκουμένη, λαδέέαεα. Ἔδης. 
Θοσπιο δαΐπὶ ἰδὲ εβὲ ἀδ ἴοτσα, 4086 Ποῦ 5θηδι. Β.. 1, σπαρέξαέα 
ἀϊοϊϊταγ, οὐ ἔϑηι νἀογας δαί ΣΟ τοΡ Ἰαΐογρτεῖεβ. - ἔπηλἈ, 
οιὐδέπιέας. ὙιὰΘ ϑαρτα 8. 5. -- 18) Ῥογορτέηον. ἴδ. ΧΙ, 
2. - ἈΝ ΟΒα]ά, ρᾶτῖ, ρ]ασ. ἃ 3". Τλδη. ὟΙ, 25. -' ἡ. Ῥ. 
ΤΧΧΧΙΤΐ, ει. - Ἀν, ϑϑάδο, Οϑῃ. Υ͂, 16..19. ΧΥ͂Ι, 5. ΧΙΧ, 
80. ΧΧΥΙΙ, 44. οἴκησον μετ᾽ αὐτοῦ ἡμέῤας τενὰς, σοπιπιοναῦϑ 
δΔΡρυά δυπὶ ἀἰε8 δ]ἱαυοῖ, ΟΟΠΕ, Ζεδδοίἑξξ 4ἀἄνενο. ϑαον. 110. 1, 

. ὁ. 7. ρΡ.48. Ιαά, ΧΙ, 26. οἵ ΠΗ δϑθρίυϑ. 6 λαδέξαέξοπο χιρέδ-- 
. 3α 46. δέοιγα Ἰορίταν 4 ἘἈερ. 17, 15. - 505 ομαὶά, Ἐπάν. ΤΥ, 
17. - ὨΞΝΗΣ Ῥᾶτί. ἔοδπι. ΝΊΡΕ. ἃ δ». Εχοά. ΧΥ͂Ι, 55. ἕως᾿ 
ἦλθον εἰς γῆν οἰκουμένην, ἀ8η8ε ἄσπι νϑηΐτθηςξ ἐπ ἴοέγδπι λαδὲ- 
ἐαβέϊσπι. - ΠΧΣ ρατῖ. ΝΙΡΗ. ναϑέμα. 1.5. ΧΧΧΥΤΙ, "6. Ἴ,οοο 
ἘΜᾺ 166 1886 νἱἀσπον Ἐ5 3. -- 123, 40. Νείδαι, ΧΤΙΙ͂Σ, 4. 
οἰκῶν. 80. Ρυϊαγαπξ, Ὁ 8, ̓ ἀαέμδ, Ὦ. 6. Ργαεροδέξμα, ἷπ .ι80 
οταιϊίοηἱβ βοιῖθ, 1ἴᾶ μι 1, ὀχρισαηάσπι 6586, υἱ 81 1. 4. 5Χ5 
δα δῶν, δες ΤΕΣ ᾿ Ριέρογδα. Ῥχον. ΨΙ11, 26. ἄκρα (580. μέρη) 
οἰκούμενα τῆς ὑπ᾿ οὐρανὸν, ΘπχίτΘινδ8 ρατῖθ5 ὨΔΡΙ Δ 01168 ἴδυρδθ 
80 οοεϊαπι. Οταδέι8 Ῥνοΐδρ. ὑπ Ὁ ΧΧ ΤΟΙ͂Ν. ἃ. 4. ᾧ. δ. Ῥτο 
οἰκούμενα Ἰεξεπάσπι φοιπιλοῖξ κεχωσμένα. 864 Ρβυϊο διδδοϊυβ 
εχ βθμίθηιϊα βέοἰἑἑ, δὲ Ῥγδεῖθυ πϑοεβϑιἰδίθιῃ Ναπὶ Ὡξ 1185 

ΧΙ ΧΧ βοηβαπι τηδρ18 ἀτι8π) διδὸν Βο]θηΐ ἐτπτέ πεῖς; 14 αὐὲ 
“ποαπε ἔασετα ,Ῥοταδτθῃε, - τῶ, »ναδέο. Ἐοϑ. Χ, χά. 86ο. 
οοἄ. 465. οἰζήσεται. 864 ἀυδίο οτοῖ, 10] δ΄ τι! φυΐβ ἢ Ἰθτῖβ σϑο Ὁ 

νι Ῥοπδηάυμι 6886 οἰχησέται. «Ἄγαδε: αεἰδείγμοηέμν, - ως, γθ- 
ψεγίογ. Ρατ. ΧΧΧΙ͂Ψ, ο. 1ε85. ΧΧῚ, 19. γεγοθίᾳαο ν᾽ ἀσπῖυῦ 
Βυ}"]6 1888. - πη), δ68δὲο. 4 88. ΧΙΧ, 52. - Ἰϑῳ. Ῥχον. 
Χ, 81. 1ε6. ΧΧΧΊΙΓ, 16. ΧΧΧΙΥ͂, 11. -- Ἰηυΐ, νοσραΐθ. Ῥσον. 
ΧΧΥΠ, 10. ᾿ 

“414224,7 ΟἹ᾽ ΚΕΕἙΕΓ,Ν, ο δαδίέατγο, Ὦ. 6. ΕΣ Ζαοῖο. 
αὐ Ηρ. ἃ δῶν, δϑαδγε 8. λαδίξατε ἡαοίο. ὄγπιπι. Ῥδαϊτα. 
ΠΊΧΥΤΙ, γ. δίδωσο οἰκεῖν. « γιάςο ΔΙΌΣ ἡσυχαζω. 

ΟΓΚΟΥΜΈΕΙΝΗ͂, 580. γῆ, ἕενγα παδιδαδέϊέθ, ογδίθ ἐογγα- 
γπι, μεν ἔσγγαᾳ. Ῥα. ὨΧΧΊ, 8. 168. Χ, “5. ΧΙΠῚ, 5. 9. εἴ 
Δ:10]. -- ἁνην, αϑντπι, πεν ας Βραΐμν, ΧΕΥ͂ΠΙ, 1. - ΦηϑὉ, 
'πιογίανέμπ, ἢ, Ἰ. ποιῖδα ῥτόρτ. “αορλέόδα. ϑορἘ, 1, 152. δὲ 
υϊὰ δ81δ1 ψοΪ πδυξητ, ΠΟᾺ δρρᾶτεί. - Ὁ, ογδὲς.  ϑαϊή, ΧΧΙ͂Ι, 
16. ἴον, ΧΨΠΙΠ, 19. Ῥρα]αι. 1Χ, 8. δὲ διλδί βαθρίῃβ. Φοηξοιν, 
4080 εχ ἀουσρλο ἘΡΙΔΕ Οεμέμα ἜΡΗΜΗΣ: ἐς εοά. αὐ Ν. 7. 

“ 



ὁ ΟΥ̓ΧΗΜΑ .-- ΟΥ̓ΚΙΑ͂ δὲ 

. 110 5648: Οὐοὰ νοτο ἐπ οἰκουμένη ΘΒ πε 6116 6η ἄτι δἷξ γῆ, 
ἈΡᾺΣ  ΉΚῸ Ἄδα πα δ ὧ 

ΟΥ̓ ΚΧΕΜΚΙΑ,, λαδέεαομίωπι., ΣΦ. 75πῸ.,. Ἑκοᾶ. ΧΙῚ, 20. 
ιὰο ες 8ὰΡ. ΧΙΙΠ, 16. 

ΟΙΙ,ΚΗΜΑ ΠΟΡΝΙΚΟΙΝ, δλαδεέξαρνζινπι τιθγεένἐοέξεπι, 
ἔμραπαγ, 868: ἀοπιιρδ πιουσέγέοία, υ Ἰεριῖαν δρυὰ 7 γοηέ. ΕἸ. 
1, 5, 80. 33, 7ογπέχ, ἘΖϑοΙ. ΧΥ͂Ὶ, 45. Αἰιτοῖβ δἰΐδπι ἐμρα- 
56 81] οἱἴον ἀϊσοραῖασ οἴκημα. Τἤδεγολ. οἴκημα, τὸ δεσμω» 
τήριον. ᾿“τεικοὶ δὲ τὸ πορνεῖον. υδὶ νἱἀ6 7πεὲ. Τῖὰ οσουττιξαρυᾷ 
“Δεφολέποιπ, ἰοδῖα Ἡαγροογαζέίοπο ἴπ ν. οἴκημα, “ἐλόπαφιτ 110. 
ΧΙΠ, ο. 8. Ῥαρ. 668. «“4εἰίαπιπι Κ7, ΑΗ. ὙἹΙ, τ. οἱ 4110ο85, 146 
Αἰδενέξ δὰ Αοι. ΧΙ, 7. ρμᾶρ. 245. δὲ Οτγοπονέωπι δὰ .44-- 
ἐΐφη. 1. 6. ᾿ 

ΟΥ̓ΚΕΩ͂ΣΙΣ. λαδέέαείο, ἄοπιι8. "ΟὩ εν ἀσαες. Τἠδοί, 
Απιοβ. Π,, δ. οἰκήσεις, Β. 6. αϑαοέα ἐρἑοπαξάα : αὐτὰ ἀρρατεῖ, 
Αιἴροβ. ἴ,.12.. δι 7 Λεοσοέξοτιδ ρτὸ δαάθπι νοοϑ μεῦσ. ἃ Ὡγμδὲο 
εἰ ΜΜοηξαμοοπὲο λαδιέαέογοϑθ ἐτιὶθυλῖαν, Ἰορθηἀθμι 6566 λαῦδὲ- 
ἑαίζοηδδ. -- Δ, ραϊαέέμπι. 4. κα Ῥατ. ΧΧΙ͂Χ, 1. οἴκησις. -- 
ὈΝΣΔ Ρ}ετ. ραϊαΐέα. 2 Ῥατ. ΧΥΤΙ, 12. ΧΧΥΡΉΙ, 4. - ἕν, 

. πε. δὄγηιπι. Τοῦ. ΧΧΧΨΉΗΙ, 20. - ὅ53... ὄὅγσιπι, Ῥ5. ΧΕ ΠΙ, 
18. - πη. ὄγπειπι. χ ϑλ, ΧΙΧ, 22. ἢ 

ὉΠ ΚΗΤΗ ΡΟΝ, ἀοπιϊοίζέεπι. ";ΜΜΌ. ΤΙΧΧ 860. οοἄ. 
ὅσου. Ἐχοά. ΧΙ, 20. υϑὲ το] 4} ΙΣδτὶ Βαροπὲ χατοιδητήριον. “ 
ΠΡ. Ἰοσοίη. ΧΧΥ, ὅ0. γΊὝάο οἱ ἃ Νίδοο. ΧΙ, 2. ᾿ Γ 

ΟΓΚΗΤΟΙΣ, δλαδιέαδιεξίδ.. ΒεΠῸ, λαδεέαέϊο. Τιον. ΧΧΥ͂, 
25. οἰκίαν οἰκητην. ιὰ6 οἱ ἃ Νίαοο. ΙΧ, 17... π᾿ 

ΟΥ̓ ΚΗ ΤΏΡ, δλαδέξαίον, ἱἑποοῖα, ορίοπιεσ. Ὀπὶξ, ἐφηΐος 
τίωπι. κα Ῥατ. ΤΥ͂, 41. 5011. πε Ἀ. 1» ρθσ χῃϑῖου γπιδπι οΘη 
ὨΘΩ 8 ΡΓΟ τὸ οοπίδηῖα ᾿αδέξαπέεβ ἐπ ἐθηέογεξβ ποῖδῖ. Οοηξ, 
ϑ8Ρ. ΧΙ, 5. οὐ “26ἐΐαη. Κ΄. Η. ἘΧ, τθ.᾿ : 

ΟΙ᾽ ΚΙ΄.4, εἴοπιμδ., ζαπιέέῥα. ὅτε, ἑοπέοτέωπι. Οοα. ΧΧΝ,. 
47. - ἸῸΝ, »οηέεν. Το". ΧΧ, 15. ἐξ οἰκίας αὐτοῦ ἐξελκύσδι αὐὖ-- 
τὸν ἄγγελος 560. οοᾶ. Κα. Ῥλοτίβδαιὁ [πεθτρτδείριιβ δυάβοὶα ἢ 
τουιδσιδὲθ ΠΙΌΣΑΤΙΣ οἰκίας Ὦ. }. δοτίρῦαμι 6886 νἱἀρίυνῦ ΡΓῸ χοί- ὸ 
λίας, φυαπι οοπϊδοΐαγδη, ἃ Οαρροίίο ἴῃ Ογίξ. 8. Ὁ. γ81. ῬτοἹδᾶ- 
ἴδπ) οὐπῆτιααξς αὐυοαιθ οοά, “θα, οὲ Ζεέρ, δυοεοχίῖα8. δ8εἃ 
ἰληῖτι ἀρ δβξ, τυ Ἰοοίξομοπι οὐκίας ῬΙΟ ΔΘ γῸ ἐπίογργοιίδαιθηῖο 
8010}} ΠΡχασ Βαθδαπι, (οὖ ΟρΘ8 τπι8]6 ρᾶτίδϑ ἴπ νϑηῖσθ ὨΟᾺ 
νθη6]δῖδσα Ῥοβδβϑθδυιίγαραΐαν, οξ ροττπδ δϑἐαΐϊιδιω, ΟΧΧ οἰῖδπα 
ἢ... ὕτὸ χποσὸ δϑδβδιπι ΘΟ ργθβϑῖ8586. 80 ᾿θοϊίομθι χορλίας π|θν 
την δι ἀδίϊοπεηι δα τοχῖτπι ΒΟΌΣ, 6886. - 3, ἐπέθν. Ῥτον. 
ΧΙ, 9. ὯΝΊ ἀροιῖθ Ἰερθσαπι Ὧ52. - Ὠ)5 δὲ οομπβίτ, Ὡ15, Ο θῇ. 

» ὃ. πᾶσα ἡ οἰκία ἡ πατρικὴ αὐτοῦ, οταπῖθ ζαπιξδέα φαῖοττα 
εἴυ8. γιᾶε δὲ ἃ Ῥασ, ΧΙ, α8. Τότε, ΧΧΧΥΤΙΙ,, 1.7. [τ ΕΌ ῬὮ1]. 
ἸΥ͂, 22. οἱ ἐκ Καίσαρος οἰκίας, 4φιὶ ἂς ἄοπιο 5.΄ αγέδέα Οδοϑδτλβ 
5η1:, Ἐπ Ῥλέἑο.ῖα ΤῬίαοο, Ρ. 666. ἀ6 Αρτίρρα: «Ζὲὶ δὲ μὴ βασφο, 
λεὺς; ἀλλὰ εἷς τῶν ἐκ τῆς Καίσαρος οἰκίας, οὐκ ὠφειλε προνομίαν. 



᾿ 

πι.5 

» Ι 

866 ΤΑ 'ΕΝΤΟΣ ΤΩ͂Ν ΟΥ̓ ΚΙΩΙ͂Ν --ἰ ΟΥ̓ΚΙΣΚΟΣ 

᾿ς φινὰ καὶ τιμὴν ἐχεῦν δῖο εἰ Τιδιϊηΐδ ἄοπιι Ῥτὸ ζαπιέζα ρφβ5ῖπα 

“- 

ὨϑυχραῖτΣ, ἯὙ1α, 6, ο. ϑμδέοπ. «ΑΑμρ. ο. 25. δὲ ΔΙ1ΌΣ βᾶϑρλῃδ. 
Ἐπχοά. 1, 21. ἐποίησαν ἑαυταῖς οἰκίας: αὐὶ ϑολοῖ, ἀντὶ τοῦ ἐξ 
αὐτῶν γένος ἐπλήϑυνεν, ηὔξησεν ὃ θεὸς αὐταῖς τὸ γένος: 6 αυ0 
συ! ἴθ ἀρρᾶγοξ ἰπ τεχιὰ ΤΧΧ ]ηϊ. Ἰοροπάππι ἐποίησεν 
(τἴὰ Οοπιρδ.) αὐταῖς οἰκέας, 80. ὁ θεός. -- ἽΚΩ, αέγέωπει, ἴδε. 
ΧΧΧΥΤΙ, 20. - Ὁ, γαγνμῖμϑ. Οθῃ. 1...) 21. 1δὲ ορβοσνδπάπαηι 
ἐδ ἢ Ὡθπ δαιρθὲὺ 46 ρᾳγνιωδέδ, 868 αιὸηυο ἀθ  απιίεα ἀπ 

ἜΠΙΨΘΙΒΠΙ, ἀἰοὶ. ΑΥΔΌ. ἘΡ Υ ἐπ ργγπι πιορθγξ )χ Ὁπᾶθ, ᾿ 

Σλη » Ῥορμέμε, ἐμγδα, ξαπιξέδξα. Μιᾶς απο 8. λαὸς, ὄχλος, 

εἴ συγγένεια. -γν ΠΥ Θ, ἀνογδίο. οπ, ΧΙΥ͂, 5. οἰκέας αὐτῶν, 
ὨΡὲ ῥχὸ ᾿Ὡ Ὁ Ἰδροταηξ πῆ θ. - ὈἿΞῚ ΡΙυσ, 6Χ Π5 9, 
βοϊἑεμα ἐπε. ἴοτεια. Ὗ, 6. ἕως τῶν οἰκιῶν. ϑαδαπάυπ), αρρεζίμπα. 
Ἰορετατῦ ὯΔ ἽΣ ἀθάρυ85 νοοϊρθυβδ, δῖ ροῖΐι5 2 9, ἴοἅ ὁ 
δοαυδηῖι νοοῦ πὰς ἔτδοῖο. 864 λυρὶ νβρϑείξῃηὶ, ἢ. 6. 41} ποοῖα 
ταδάδίυηι Θχϑυπῖ, αἀϊοῖ ἀποαυδ ροδϑαηξ ἕως τῶν οἰκιῶν. 511. 
ΧΥΤΙῚ, ι5. ΧΧΙΧ, 27. 80. 51. ἐπιτίμησις οἰκίας, ἄται 56. 

ὮΟϑρ68 δ ᾿θτοὸ ἀοπιιβ, ἃρυά ἀμθπὶ ποϑρίϊαῖϊυσ, δυᾶὶς ἀυτᾶς 
ΦΖ,ΊΝΙδοο. ΧΙ, 1δ. ἐωγνὲδ σασοίεα οἰορλαπέξ δμερογροδέέα. 

"ΤΑ ᾽'ΕΝΤΟΣ ΤΩ͂Ν ΟἹ ΚΙΦ Ν. Ὀοϑυο, ἑαδονπασεῖα. ἡ 
ἥπο. Ῥβα]αι. ΧΙ ΙΠ, 12. Ρϑὲ χπιδϊομγπηιΐαηι. -- γ1ἅ ΄συοαπθ 
ἀπετγα οἰκογενῆς. . ; 

ΟἿ ΚΙ] ΖΩ., αεαΐῆοο, δαδίέαν αοῖο. Ἀὼν5) δοδο, λα- 
δίεο. Το. ΧΧΤ, ὃ. ζκισας πτωχοὺς ἐπὶ τῆς γῆς» αὐϊ τῷ 5 

ν 

,ζϑοῖθ ποϊϊοη δι ΒΙρΡ]ΐσδηι τὶ δισταηῖ,. ϑῖγδο. ΣΧ, ὅ. πόλες οὐ- 
κισϑήσεται ἐν συνέσεε δυναστῶν, Ῥτυδοπεῖα Ῥτὶποίρυμι 3205 δὲ 
ϑαΐμδ τείρωδέϊοαθ ργοπιονοέμγ, Ορροιρίϊζυσ οἰκίζειν Ὦ. 1. τῷ 
ἀπολλύειν, ἰάθοχυο ροῖ πῇ δηυθηξαγὲ οὐκὶ Κογα, Τιριγέπα,, δὰ 
αδῥαγ οὐτχκ ὅγγο οἰκίξεσϑαι Ἀ. 1. νοτξθσθ πο}]θαι. Ἐοάδαι 
ΣΟ 60 συνγοικίζεσϑαν υϑατραῖιςΣ δϊν. ΧΥ͂Ι, δ. οἵ ἔοτι]α αεαϊ- 
Φαγ γοπιρεδίδοαπι ᾿πιορθηαα εδὲ ἀρυά . Οἴοον. απε ΙΧ, . 
Ὁοπξ, δἴϊδηι Οὐηδ686. Ἠαγὲν, ΥἹ, 245. Ὁθ1 46 Βοπιῖμο 1ῖθοσαὶὰ: 

, εαἰϊστηιέαν. μα ΤΕΣ Οαὐδαιαδηιοᾶττ οἰκίζειν ἱπῖον α]α ποῖδξ 

'ααπιξλἐοένανγο γον ζαπιλέξαγοτη, οὲ αἀοπισεέέσαπι, 1ῖδ τὰ ὉΏνΟΣ» 
ϑπὶ ποῖδϊ σωδον πα δ, Υ. ο. δὶς. ΧΥ ΤΠ, 2. δ1 6 1)6ὸ ἀϊοίξατ: 
οἰκίζων τὸν κόσμον τῇ σπυϑαμὴ χειρὸς αὐτοῦ, Ὦ.. 6. οἸαπαπιπαθῶ-. 
ἄντ ῥσὸ δισσὰ 8παὰ ροϊθιηῖϊα σμδογπαηδ), ἀπᾶθ δἀάϊπυΣ: καὲ 
σαντα ὑπακούει τῷ ϑελήματο αὐτοῦ. Νιιδὶ ἔοτία886 Ἰοοο οἰκέζεσ 
1θ᾽ τεῤροποηάπμ δὲ οἐακίζεις φῃοα νἱάδ δΌρτα. ᾿ 

ΟΓ ΚΠ, ΣΚΟΣ, αἀοπιμποιία. Ὁ... ἄοπιμδ. 168. ΧΙΗ͂Ψ, 5. 
[4Ποἰρᾶν. Ἱ, αδ' Ῥίαγροογαξίσν: οἰκίσκῳ, ἀντὶ τοῦ μικρῷ «τινὲ 
οἴκῳ. Δημοσϑένης ἐν τῷ ὑπὲρ Κτησιφώντος. Οομῇ. οίοὶ, ἐπαϊ-- 
ορπὶ σγαθο. Τεπιοδέδ. 5. Ἀ. ν, 
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ΟἹ ΚΟΙΈΝΗΣΣ, ἀοπιὲπαΐμδ, ταγηα,, δόρυ ψεγγιαοιρἧμδ. 
Ῥίαεο ἤήεπο". Ῥ. ὅ2. Ὧλ8. Οσει. ΧΥ͂, 2. - ὨΞ 13.γ. ,έζῥεδθ ἀο.- 
πηι. Θοι. ΧΥ͂, ὅ. Οοδοὶ. 1, 7. - ὯΣ5 ιν παέμθ ἀἰοπιμδ. 
Θεη. ΧΤΥ͂, τά. ΧΥΙΙ, “5, 27. Ἰυονὶϊ, ΧΧΤΙΙ, ι1. 5 Εάς, 11,2. 
ὩΣ οορπαέμι, Ῥγορέπαμιπι 86Ὰ ἀοπιδϑέξοιωπι ποῖαῖ, Ηρεγοῖ. 
οἰκογενῆς» δοῦλος, ἦ συγχενής. 

ΟἹ ΚΟΓΕΝΗῚΣ ΤΗ͂Σ ΟΥ̓ΚΙΑΣ, νογπαοιῖμδ αἷοπιισ. 
ὯΣ2 55, παΐμδ ἀοπιιδ. Οδι. ΧΥΗΙ, 12. 

ΟἹ ̓ κοδομξ' 46, αϑαξποο. “3, Μίδμε. ἴε8. ΧῚΙ͂Χ, 17. 
1, ἐροτατξς ἢ5}5 Βοποηὶ (ΒΑ ἃ 33. ΕΝ φαοαυο Κ᾽ μέφαἴιδ, -- 
Πλν ἀσαξῆεο. Οθα. ΤῈ, 2. ΤΥ], ἴδ. ΥΠΙ, 2ο. δὲ δἱἐδὲ 886} Ϊ8- 
εἰπιθ, Ρβ. ΧΧΥ͂ΤΙ, 7. ῥρτὸ οἰκοδομήσεις ἴῃ τοσιΐα ρϑύβοπα οἶκος 
δομήσεε τεροπθπάμηι δ6;., τ]οριτν 1 νΘΙΒΊΟΩ6 “γαδέσα. Ῥ5: 
ΧΟΥ͂. ἴπβογ. ὠχοδόμηται, αεαὐῥοαέμπι θέ. 5εἃ νοτὰ Ἰθοῖΐο ἐδὲ 
ἐδ 8δο ψοῖῃβ βοιϊρίωστα ῳχοδομεῖτο, .“σσαῤοᾳδαξεν, τὧἰ Βμαροῖ΄ 
οοἄ. Αἴεα. Α4μ. Οθῃ. ΧΥ͂Ι, 5. ἀ6 ὅ8τα, απ Αϑσδβδπιῦτη 
χηᾶτίτωι ᾿πδβοσαῖ ἰηῖτο Ηδράγθαι ποῖ ]απὶ ἴβοα ψοσρῖδ: εἴπως 
οἰκοδομηδήσομαι, 9ὲ ζονδ ῬΕΡ θαπ» ροδϑὲπι ἐξδέγοϑ οοπεαηιὲ, αδῖ 
οἰκοδομεῖσθαι εὃἐξ 1. 4. τεκνοῦσϑαι 6ἴ τεκνοποιεῖσϑαι, δὰ ἱπιϊτᾶ- 
τἰοπθν ΒΘΡτ. Ὠΐ35η. Αἀάδ ά Νίδοο, ΧΥ͂Τ1, 7. - μη, Πονεύβοο. 
7πο. Ῥαν. ΧΧΧΤΙ, δ. υδὶ οἰκοδομεῖν ἐδ: 1. 4. κατέσχυειν ἀρυᾶ 
ΙΧΧ,, Ἐ. 6. ονεύδοατο. - ηϑὸον δἕ νὴ; ρυδείάεο. 7π6. Ἰυᾶ. 
Ι,.10. ̓ φίκοδόμησε. Νδο αἰξέου 16ρ1ξ, ᾿θὸ ᾿αἰΐδπι νοοῖ μερτ. πο-. 
ἘΣΟΏ δα ΒΌΡΙΘΟΙζ, 566 6δὲ Ἰδῖ, οοἶθγα, 80 ΨοΣμδΔοῦϊιπι δίοῖδ ἀη-- 
Ῥϑατιδη;, ηποᾶ᾽ ἔλοετθ 8ο]θαῖ, αυΐ τορίομεβ᾽ πιοπίαπαϑ δάθοηαθ- 
ἱπου]ῖα 5 σδοουρατυηῖ, Νδαι Ορροποπίον 10ὲ λαδῥέαέογεο ναῤ[ὶα, 
- 5ῦν, λαδίδο, Ἠδβε. 1, 4. πὸ. Ἰοτετα. 1,, 59. 1ῃ υἱτοφπαὸ]οοο 
βϑωϑτμ δϑουϊΐ βὰωϊ, ἰδὲ 418 γοοὶ οἰκοδομεῖν ποϊλομϑιῃ ἐπλα- 
δέξαπαϊὲ ἰτἰθθθγα τρα]}1τ, - ἨὨνν ἀρέο, 168. 11}, 14, - Ἐμον 
ἐπιρέδο, ὅγπεπο, 1οὉ. ΤΠ, 16. 860. Ηδααρία. 864 γοχ οἰκοδομη- 
σάντων ἰδὶ ἱπορῖο ]οθο Ῥοβϊᾷ 6εβδῖ, δὸ ρϑεῖπϑε δὰ ξ5.25 υ. χά. 
- πίων, Μαοῖο, οἰῖδαι αδάξῆοο. 4 ϑϑτι. ὙΠ|,.11. 2 Ῥαν. ΧΧΧΙ͂Ι, 
2ὃ. ἽΝοδοι. ΙΥ, 6. - ΞΡ. ἴοδ8. ΥΙ, “Ὁ. τϑὶ οἰκοδομεῖν 6δὲ 
2. 4. ανοικοδομεῖν. οἵ οὐ ἀνίστημε λῃ οοἄά. Ῥαοτηιυΐϊδϊατ. “ 
5 Ε,άτ, 11, χ8. οἰκοδομοῦσι τὰς τὲ ἀγορὰς αὐτῆς, υὶ ροϑῖ οἰ- 
κοδομοῦσι (φυοὰ ουπὶ δηϊδοθὰ μεῖθι8 ᾿ππροητπι.) ροποηᾶσπι 
δὶ ΟΟπαδ ,) 1. 4. 6 οὐἸδίλομα ἰθχῖαδ ΣΝ Ἑμπάν. ΤΥ, 1). 
ΔΡραδτοῖ. Τμάδδ. ΧΥῚ, χ7. φκοδόμησε ν 8011, τὸ πνεῦμα, ἰι. ὁ. 
ψο]υμῖδδ ἔπᾶ »νοάμαϊέ 861 σγδαρέ,. Οοπῖες ραγαϊῥοίξδηεδπι. 
σοπέρέαγαπι. Κ᾽ μὶρ. Βαρθε: -ογδαέα ϑωιπέ. Ιῖὰ ᾳθοᾳθθ ὅγγωδ, 
1, 6ρῖβ86 νἱἀθπῖας ῳκοδομήθησαν, αυοὰ ΌΤΙ τοϑροι δῖ ῥταθ- 
οοαἀεπῖὶ ἐγενήϑησαν, 1 Νίαοο. 1, 89. ῳκοδόμησαν τὴν πόλιν τείχεθ ᾿ 
μεγάλῳ, ὈΡὶ οἰκοδομεῖν θ8ῖ υνεύβοανα, πειεσιὲγα, (0]}. ἰδὲ 4. σ8Ρ. - 
ΤΥ, θ0. ὩΡὲ Ἰερίτατ: οἰκοδομεῖν τὸ ὅρος Σιων, ὧὸ δέμγεεξ, Ζοαἕδρ 
μΧεπορλοπέθο 8. Ἀ. ν. δῖτ. ΧΤΟΤΧ, 9. οἰκοδομεῖν ε καταφυτεύειν 
ΟΡΡομπμίΩΣ τῷ καχοῦν οἱ ἀπολλυειῖν.. 

-ὀ 
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ΟἹ ΚΟΔΌΖΙΕ 2 ΠΟΑΔΝ, αοοξῆοο μενδφπι. Ὡρῶν Ὀλοῦτον, 
ἠαηρεμέαϊ  ασέοπέεα. ΝοΆοω. ΕΥ̓, 2. [τὰ βέδέξιιδ. ἂς ΤΡοπυγν  μ8. 
ϑεβῤ υἱεγαθο ογσανὶῖ, Νδια οἰκοδομεῖν πόλεν 101 ταπέὰι ὨδΌτ, 

τῶ» τοοροπᾶδς, δὲ Ὡϑοοδε Θαρυθβϑυμι δῖ ρὸΣ οὗτος, ηποὰ 
νἹάθ ἱπέτγα. 

ΟἹ ΚΟΔΌΜΗΣ,;, αοαὐξῥοίμπι, ϑέγμοέμγα. πὰ, Ραϊαξέιπι. 
ΟΡΡας. ΧΧΙΧ, 1. - ΠΟ23, ")έαθ,. ἘΣ Ζ6ΟΒ. ΧΥ͂Ι, δι. 123), ἐπ 
“)ιίαο, εἰς οἰκοδομὴν. Ἰωδροταῶϊ ὨΜ2} ἃ Π23, αϑαῤοαγα. - 
ὁ455 ἴδῃ. Εἰχκοοῦ. ΧΥΪΤΙ, 17. - 5235. Εζϑοῦ. ΧΙ,, ἃ. - γ»32, 
αεὐὐποΐεπι. Φ΄4φι. δγπὶπι. Ἐπϑοῖ, ΧΙ, 5. τῆς οἶκο μῆς. 5 Ἐδβάτ,, 
Υ, 65. Βοῦτ. ῶ32. Εδάτ, ΠῚ, 12. - γιὰ Δ1101 8. καϑυστερέω. 

ΟΓΚΟΔΜΦΟΜΉΗΉΜΕΩΗ, αἀοπιέοέξέεπε, αἄοπια, λαδὲέξαομέιπι. 
Ὁ ΚΟΔΙΟΜΑΜΟΑ “ΛΑΣΤΉ "ΡΟΝ. κρΒ5, ορλαορνμέα, ϑδγηεσε. 
ἈΑπιοβ. ΙΧ, 1. δὲ δυπὶ ὨῚ85 16 ρ.886 ΠῚΒ1] 6ϑὲ οοσλυ8. ΤΧΧ 

"δὲ οἰπιρ] οἶτον ἑλασεήριον ΒΑΡΘεξ, 
ΟἿ ΚΟΔΟΜΟΣ, αεὐϊῥεοαίον, αοράξιπι δε δέγιμοίοῦ. [128 

αιιῖο. Κορ. ΧΙ, κι. ΧΧΙΙ, 6. ὃ" δι. ΧΧΧΙ͂Υ͂, τι. Νϑῆθαι. 
᾿ν ν 38. - ὙἹὯ ρματῖῖο, δορέσπσ. ἴ68. Υ.1Π|, 12. οἰκοδόμος φραγοε 
μῶν. - Ὁ, ξαδεν. ιῬατ. ΧΙ͂Ν, τ. δῖ ροβὶ οἰκοδόμους ἴπ 
οάϊς, ἤοπι. Ἄἐχοϊάϊ νὸχ τοέχων, 6 ἴαπτι δῦτ, οἵ γϑὶῖ 418 10:18 
σταθοὶβ ΒΌρρ]θπάδ. Το 4, ΧΧΊ, 16. -- πρυθ, ἐΐηδεπι. ἘΜ ΘοὮ. 
ΧΙ,, 5. σπαρείον οἰκοδόμων. Τιϊθοτα νετζεταπῖ, Βόσαιο ϑυΐμ 1δὲ 
εδῖ ἀθ ἤιιέοιδο ἰέηδο, 4μὸ ἀϑαϊοαπέθο ααἱ πιοηδιγαηαίμηα χεεὲ 

, ϑοέδηνέ. - ἘΏΘΝΟΌ Ὑσ, ῥγιίποέρδε ορεγῖϑ. ἃ Ῥατ. “ΧΧΙ͂Χ, 6. οἱ 
οἰκοδόμον 860: οοα. Κ7αἐ. 868 εἶπα ἀυδίο 1δῖ τεροπϑηάσπαι δὲ 
οἱ ὀϊκονόμοι, ηποᾶ το] 6η1 ἐδ δα Βιθοαῖ. - εἴα Δ] σαδῃ 0 812- 
ἔποῦδμι, δ. 8 ὨΘπΊρ6, ἀμπδ5 δῖο ὁοδ] υἰδ86 νοτβϑοεϑ. ϑεᾶ 
πὰπο ποϊδῖα βϑηξζομεῖα 000 χαὲ οὗ- οἰκοδόμοι Ἰοροτα τι ]] θῶ ς 
καὶ τῶν οἰκοδόμων, ὧἂὰ Βαθο ψϑυθὰ νοὶ πόσα δἀάιιδαιδητιπ,, 
ναϊ Θχρ):οαϊῖιόπδη ἀυΐϊ 8118. ΣΤΟΥΡΓΟΙ18 νϑγϑίομθαι δα δξθοθ- 
'ἄδτδ τῶν ἔργων ρου ποηΐθε, σομπεποδηῖ. Ν 

᾿ΟἾΚΟ ΝΖΔΕ, ἐγρέϊ:σ, 212, ἐπἤογέμδ. “4. ΒΕ, χοά. ΧΧΥΙΗ, 

46. “44. Ῥ841πι. ΕΟΧΥΤΙ, 5. υρὶ ἐπ Μεκορ ἐϊς φυϊάδαι δὲ εὶς 
δΒυΐταν ἐν οἴκῳ, 586ὰ σογᾶπι Ἰϑοϊϊοποιι οἶκόνδὲ δεζυανὶε ποῦἱβ 
Ἐπμδοδέῶβ. ΟῸ᾿" ᾿ ΟἹ ΚΟΝΟΜΧΈῈΩ, ἀοπειεπικ ῬΡΟΘΗΤΟ, αἰέδρόπδο, ἀέδβοχο. 

τ ὈΟὺ5 ΙΒ, ἃ δη5, πιοάονογ. Ῥβδϊα. ΟΧΙ, 5. οἰκονομήσει. τοὺς 
λόγους αὑτοῦ ἐν κρίσει, βϑαρίθῃῖοῦ ἀϊοοῖ, οἵ δπαιδ δά πδῃς 
ϑΌταπι, σοΡα διὰ ἴπ ἰπάϊοῖο. Ζ έργον. αἀἱδροπδαδέξ. 2 Νίαοο. Τ], 
γά4, δὶ ἐπίσκεψυν οἰκονομεῖν 681 ἐπερϑοξίοπδηι ἔαοδνθ. 5 ΙΝ 8οο. 

᾿ς ΤΠ, 2. τούτων δὲ οἰκονομουμένων, ἰδ ἰϊᾶ δοιῖ8, 560:. ἄχ Βα60 

- 

ἐϊα οδαπὶ. Οοηβ, ϑριοη. 1}, ρ. 152. ι 
ΟΠ ΧΟΝΟΜΙ 4, ἀἰαροηδβαξίο, σεδενημαεὲο, περτμεδ.. τ Θ ΩῸ, 

αοπεὶπαίίο. [ἐ8. ΧΧΙΙ, 11. -- 5ΧΌ, δέαέέο. 168. ΧΧΊΤ, 10,2. ἀφαι-- 
ρεϑήσῃ ἐκ τῆς οἰκονομίας σου, καὶ ἐκ τῆς στάσεοις σου, ἀοὶλοῖ6» 
115 ἀρ πμετόγο ἴὰο, 6ὲ ἀδ βιδιίϊοπ ἴυδ. Οὐοχξ, Οο0]088. 1, 58. 
Ἡρεγοῖ. οἰκονομία, βραάβευσες, διοίκησες. 
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ΟἹ ΚΌΝΟΙΜΟΣ, ργοοιμγαξαγν, οπιιδ, αϊαροπϑαέον. ὨΝ2 5) Ἰὗπις 
Ρίαν. δαέγαραο. Ἐμπάτ. Υ]ΠΠ0, 9. -ὀ γ3-ὮΡ, δϑωρεν᾽ ασπιιπι. 
Ἀδρ. ΤΥ, 6. υδὲ ργαοζϑοέωπι ραδαξίο ποῖλῖ. Ἰάδηι ναϊοὲ ἀδ 
ΧΥῚ, 9.. Α4ἄἀΔ6 Ἐδ18.1, ὃ. - ὨΝΟ  ῶ, ργέποορβ ορογὲδ. 76) 
ΔΡαν. ΧΧΙ͂Χ, 6. γιὰθ βαρτσα 8. ν. οἰκοδύμος. Ποογοῖ. οἰκονόμος, 
ὁ τὸν οἶκον νεμόμενος, φυλαξ. Οοπέ. ϑιωέοονὶ Τ7)ιε4. Ἐσοῖδα, Τ. 
1. νην. 4653. ᾿ ᾿ , : 

ΟΥ̓ ΚΟ ΠΕΖΌΝ, αἀγϑα ἄοπιιδ, ἔοοιια οἶγοα οίπειν, δοζωπι, 
ΘΏΡΩΡ ιοα ἄοπιεδ αἰγμέα δέοέϊε, ἰοο8 νοὶ ἀγεὰ αοπιμδ αϑαἰ7-- 
σαγιαΐαθ, 6χ οἶκος εἴ πέδον, ϑοῖιπι, - ΠΤ γ) ναϑέϊέαδ. ῬΒ4]α). 
ΟΙ, σ. ζζμάᾳ. ἐπ ἀοπιξοξέἑο. Ῥδβαϊαι. ΟΥ̓ΤΙ], 9. ἔμῖρ. ἐς λαδίξα- 
ἑξονεδιιδ διεῖθ. Αἀ αἰταπιαιο Ἰοουπι οὐδοεναππαι νέάοευτ, ὁ6- 
σορεάα ποτὶ ἴδτῃ λαδὲξαϊέἑογιδϑ 6886, 4ᾳφυδπι δραΐέξα Οἐγι ον τε, θζ 

οοἶδαρδογπι ἀϑα ἠοέογιεπι, αὰὰ6 4111 1διῖ. δίχεγυπε ἐρείπια... 
Αάάο 81::. ΧΕ ΙΧ, 15. ἀνεγείραντος τὰ οἰκόπεδα ἡμῶν, δὶ γᾳ- 
αὔδΔ6 Θιδμξ ἄγθᾶβ, δεθθβ ἔϑοιξ, βδοϊ]οοῦ Δίελεπέαδ. οὶ 4πο- 
486 δολοίέ, ἐρείπια Βαρδὲ οὐ Ογοέξέωθ φοέα αοαέμπι, γμάθγα ἴπ- 
εγργϑίδίατ. 

ΟΥ̓ΚΟΣ, ἀοπιμδ, ἐδγιέογέμπε, οοποίανε, ἐσπιρίμπι, ζξα- 
γοδόα. Ὁπε, ἐεπτογίωπι. Οδι. ΙΧ, δι. ΧΧΈΕΥ͂, 6γ. Νάυπι. ΓΧ, 
.1ὅ. δἴ δΔΙ1Ὁ1 δἰβαοῖῖθ8. - Ἐῖῦπε ρον, ϑαηξαξἑ, αἴοα. Ῥτον." 
ΥἹΊ, 17. τὸν οἶκον μου. Τιδροταπῖ νοὶ “τε, ἑαδογπαοιοέιεηι 
πεδιπι, Ψ6] ἴὰ Ρ] τα] ΣΝ, ἑαδογπασμέα. - ἸΘε, ραδα- 
ἔέπεπι. 1ε8.ὄ ΧΧΧΊΪ, τά... -- ὙπῶΝ, ἐω. 4 ὅ8π, ΧΙΧ, 55. 560. 
«“41επ. τὸν οἶκόν σου. ἐδ σἕπε οπιπὲ ζαπιέϊέα ἐμα. -- ἘΜΊΩ, νοπὲο, 
4 ἘΆ εξ. ΧΙῚ, 9. Τιοροτυπε Ὧ52. - ΠΛ2, γχέρία. 1 Ῥαν. ΧΧΙΧ, 
19. - ΠῚ δἕ σοπβῖζ. ἢ. Οδη. ὙΠ], 1. εἴσελθε συ. καὶ πᾶς ὃ 
οἶκος σου εἰς τὴν ᾿ἐβωτὸν, ἰηρτοάοτο ἔα, οἵ Ομλη8 γαπείδα τὰ 
πὶ ἀγοϑτα. Ὑιὰς δὲ 2 ὅ4πι. 71,1. 6. ὃ.,Ω. οἔ οοπξ. [.00. 1,27. 

- 80 εκ, ΟΝ, 1. 8. Ἀ. ν. 4Βερ. ΧΧ, 1. ἔντεελα τῷ οἴκῳ σου. Ῥτο 
περὶ τοῦ οἴκου σου, ταἱ Ἰερίτυν ᾿η οἀϊε. Οοπερέμέ. Τοτοπι. Υ, ἃ 19 
Ροδῖ οἶκος ἰούδα. δεῖ Ῥοπὶ κώλον, δθὰ ραποίαπι ἀΐδίϊποεῖος 
Ὡἷ5. “{ω. Ῥβα]ιι. ΓΧΥ͂ΤΙ, γ. ἐν οἴκῳ, Ῥτο Βοθσ, 3. - 23, 
σποοέσιεπι, 2 Ἄθρ. ΧΧΙΙ͂Ι, 8. 15. Τῃ αἴτοαοο ]οοο γοχ μϑργαθὰᾶ 
Ῥαυῖῖοσ ἰἃσ ριᾶδοα ϑαροίδωσι ποῖδι. Ηἰἴἰ6 δάἀδπηξς πομηυ])]ΐ 
Ἰοσιαι ΝΙΪΟΒ. 1, 5. πἰοὶ οἴατυσης ΓΧΧ Ἰορῖδδο 53: 868 ἡ]υὰ 
οἴκου ἰπϑοτζοτ οδῖ ἃ ΤΧΧ δᾶ νοσδηὶ ούδα, οἴ νοοὶ ὨὉ3 ἰδὲ 
τεδροπέοξ ὁμαρτία, Ὦ. 6. οαδα ἑαοδοζαΐγέαθ. - Ἐ22Ὰ ῬΊῸΣ, ὁΣ 
1359 Ζιδὲς ααν. ΤΙ, το. Ἰοτϑαι. ΧΥ͂Ι, Χά. Ἐσθοῖ. ΠΙ|, 5. οἵ 8110}. 
Αἀὰο 7πο. 88. ΤΧ,.χ0. δὲ Δοπε, παᾶ]θ ἰσαῃβευε: ἐπ ἀο-- - 
περι, Ῥοῖλῃδ: {απιϊξέδαθ. - ἴὯὩ, “ἴα. Τιονῖς. Χ, χά. Ιδζθηι. 
ΓῚ͵ 58. Ἐσεολ. ΧΧΥ͂ΤΙ, 6. Τὰ οπιπίραθ δί8 Ἰοοΐβ ρτό 3 16» 
βοτηχσιῖ ὯΝ5. - ἜΞΝἼ3Σ, τέἐγὶ, 108. ΨΙ1, 19. 8560, 41«. εἴ 8]. κα 
οἴκους 5 δεοιπαίμπι οἰηρμίας ξαπιξίέαα, ΤΩ 2). Ἀθοῖθ ᾳυοδᾶ 
δου βΏσι. Ἐκ βεπίεμεῖα δ σολογὶ Ἰοβόταπε οὐπὶ ϑγγο εἰ Κ᾽ ἰμαέο͵ 
ΡΞ, 6080 Ἰ6οἴϊο ἱρβὶ φυοαυο οοηῆγατιὶ νἱδεῖασ 115, 4089 

γ. 1ά. Ἰοραπῖωτσ, - Ὁ} ὥ23., Λογέμδ ραϊαξέξί. ἘμΊΒ. 1, ὦ. δὲ 

-- 



᾿βο β ΟἾΚΟΣ ' 

Ὧ2Χ ῬΤΟΙΘῸΒ Ομ δ866 γ᾽ ἀδηῖτισ. --ὀ 5), ραϊαέίωπε, ἐοπερλαπιν 
1 Βορ. ΧΧ, ᾿. 28 6ρ. ΧΧ, τι8. 2 Ῥαν. ΧΧΙ͂Χ, 16. Ἐπάν. 1Π|, 
6. 10. ὁ 41. - κὸ35»} ὁ 14. Ἐάν. Ψ, τά. τδ, -Τλδῃ. Υ͂, δ. 
ΨΙ, ι8. - “π, πιοηδ, ΜΟΙ, 1], 2. Τατοι ρίετν Β. Ὁ, πιοιβ, ἴπὶ 
4ᾳυο τοί ρ] απ δκειχιοζσηι ὄταῖ. «-- 2. »ν λαδίξαομέωπε. 1658. 

ΟΤΧΤΙΤΙ, ι56.. - πρίπ, πρεγα. [96. ΧΧΥ͂, 12. δὲ δαξ οἶκοι ἀ6 
γὰ μπξέλογιέδιδ Θκρ!ςδαάιαι, δῖ ]οσο τοῦ οἴκου Ἰαρεπάυπι. 6.1 Ὲ 
τοίχου. -- Ἵν πιαπ8. ἅ 88. {1Π], ὃ. Ἐκ Αταθέβανο, ἈΒῚ πϑαιρθ 

ει. ἔοοιεπι, δραΐξζιεπι Ργοέθηϑιοπει Ὡοῖαῖ, - δος νέπιεπ). 1 

Ῥαι. ΧΧΨΤΠΙ, 27. Ὀδ᾽Ὶ ρότροτδπι οἴκου Ῥτοὸ οἴνου Ῥοϑίξυαπι εἴ, “- 
θυ, σμδέσιοίμτι, σοποίανο, ἴοτεια. ΧΧΧΥ, 4. ἐγγὺς τοῦ οἴκου; 
φῶν ἀργόντων, ἰυκῖα οοποίανο γτποίραπι, Ὑ146 δὲ ἴογεηι. 
ΧΧΧΥῚ, ἴ1΄ο. 12. 20. 31, δὲ σοῃέ, Ζμάον. (6 7)έειε αἂ Ασοι, 1, 
χ5. δίο οἱ Ζοδοράᾶο ἀο Δ. 1. ΥἹ, 6. σοπεδανέία οἶτοα τοΙΆΡ] υτν 
βιχαοῖα ψοοδηῖας οἶκρο. Ἐοἀ6π δθηδῃ νοΣ Ἰαρίταν ἀρτιὰ ΖΖοπιθν. 
Οὐἀγα2. αἱ, 588. ᾳλλ᾽ εἰς οὗκον ἰοῦσα τὼ σαυτῆς ἔργα κόμιζε. Οὐυο 
Σοβρίοιϑηβ ἔζεθγολῥωδ οἶκον Ἰαϊοτρτοίδίοσ μέρος τὶ τῆς οἰκίας. -- 
ἜΔΌ, λαδέέαέξο. ΤοΡ. ΧΥΠΙ, 20. - γνΌ, λαδιέασμέμπι,. Τ)οιῖ, 
ΧΧΎΙ, χ5. -- πορΡΌ, ὦ πο. [ότι 1ΠΠ{Φ4, Ἐοτῖα Ἰοροσοῦ 
ΠΡΌΣ 86 25, 864 ἀρϑυγάθ, δὺξ δοειρθθγητξ ὡς οἐκεῖον, 
ῬΪδπο δἰἑτὰ σοσαθῃ]ππὶ 11)ερθηῖθβ. Ὑι1ά6 δὰ ἢ. 1]. ϑρολν,έωμπες 
- ΤΡ, οοιιδ. 2 δᾶπι. ΧΙΧ, 509. 2 Ῥὰσ. ΥἹ, τ9. - τϑῶς, 
λαδέεαομιεπι. Τοῦ. ΧΥΤΙῈ, 22. -- Π2, ἴῃ Ῥ]ῸΣ. ΟἿΝΣ, ξάδαι. Ῥβ. 
1 ΧΧΤΙ, 41. - ἢ ΞΌ, εοπέϊρηπαέϊο, ἐγαδος. Οἱ Γι ἈρρΡ. ΥΙ, 
1δ. ἕως τοῦ οἴκου: Ὁ δπῖα τοῦ οἴκου νἱάδῖαν αἰλφυϊά ὁχοϊάῖβ- 
56, ξοτία886 τῶν δοκῶν. Ουοᾶ δαῦδην ἸΞῸ ρθὲ δοκὸν ἰγατπϑει]6- 
σχῖπε, Ἡθδυσυβ γογίθεθ 50 ὲ8 σοπἀοηδηάπηι ὅτι. Ῥχυδθοθβϑοσδξ 
Ῥτδοῖθεθα 135. ΕτρῸ τοίπαὶ ΡΓῸ ρατγίὸ ροβυδσαῃξ. - ΩΣ) 867.- 
ψμδϑ. Ἰοτοια, ΧΧΙΪ,2. Μῶοτσα σοπίδοΐαγα ἀϊοῖι 18 [γε] σι ἢ δ 
ψοσδροϊαπὶ μεῦτ., αφαοᾶ ἀδ πεῤπέϑέγιθ χορ ΘΧΡ μοδῃ ἀτα 6βῖ, 
- ὋΝΡ, εγὸδ ἃ Ἀδρ. ΧΧ, 30. [τὰ ἐγαπβιυϊοσπηξ ΟΡ βο αϑεῖδ.. 

᾿“Ῥγαδῖδνεα 4" ᾳφυδηάοσιο 46 που οέξδ οὐησεέδ, ν. ο. ἀ6 ἔδπιρ]ο,. 
δαμιροίογ. Υιάθ ἐπῆγα 8. οἶκοι τῆς ἄκρας. - ΠΏΒ, ἑάηδα, 
Ῥτον. ΧΥΤΙ, 20. Βθῃδ φυσδά βοηβιπι. - ΟἽ, ϑαποέμακέιηξ.. 
ΦΡατν, ΧΧΧΥ͂, 5. - νοῦ 53΄πὸῷ, ρέαέεα ρογέαφ. ΝΘΒδα.. ὙΠ, 
8. - κω, σἄγο. ὅγπιπν. Ῥτον. ΧΙ, 17. δὶ οἶκοι δὰμε 1. 4. 
οἰκεῖοι, οοηϑδαπρμέησέ, ᾳφαὶ ἀρὰ Ηθταθοϑ σατο 1118 ἀϊσαπεοτ, 
ουἱ βυπ| βδηρυΐηθ σοπιυποὶ:. 'Κ'πόμ.. οἴζδιυ ργορέπμᾳιοδ ἨὨαΡεῖ. 
Ἐοτεδβδο διιῖθην νογρα" ὅγπιην. ταράσσειν δὲ οἴκους ἑαυτοῦ μετεὶς 
ΠΩ δὰ 453 Ἴὸν ν΄ 29. - Ὀξῶῦ, δαοσρέγιπι, ἐγέδωδ. τ 88. Ἡ, 
(8. Τεα δὲείἑιι8 σατω Τγοπυηΐο, δϑ64 νοῖθᾶ τὸν οἶκον τοῦ πατρὸς 
σουδρυά ΓΧΧ ρμροτιποηι δὰ 40,5, ρῖὸ η.οὸ ΠΟΙ Θρ ότι, -- 
ΦΉΣ ὨΔΣν ἀοπιιμα ογαἰέμεα, ἃ Ῥατ. ΧΧΗΪ, χά. ἐκτὸς τοῦ οἴκου. 
- γὼ. ἴδῃ, ἀαδέέαγο. Ἰοὺ. ΧΧΧ, 6. - ον, ρογία. 168. 
ΧΧΙΨΡ, ... Αἀάο Ρτον. ΧΧΥΤ, .ι5. υδὶ οἴκος (σΌΣ Ὡ181] τθ. 
δροπάοϊ ἴῃ ἴοχῖι βοῦσ.) 68ὲ 'ς ᾳ. δῶμα, ἐθοέωπε ρέαμειπι ἀοπιιδ. 

! 
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ΟΥ̓ΚΟΣ .--- ΟἹ ΧΏΤῬΜΩΝ θι 

24Μδδοο. ΤΙ, 5. οἶκον ἀνερώδη. ᾿“Ῥπῖρ. ἰορευμ, φρεζμηεαι, (0112 ν΄. 
σ᾿ ὌΡΙ τόπος διπιρ]οῖῖον νοσδῖητ, ϑίγδαο, {Π1]| 10. θὲ στηρί- 
ξεεν δίκους τονὸς ποῖδλι ρεγεπῆσπι, {εἰξοίέαέονε αἰξοιὶ σοποεαϊογο, 
ἀμσεγα αἰξομέμδ ζογέμπατθ. Οοηΐξος Ἑχοάᾶ. Τ, 41. οἴ ἃ ϑδῃ). 
ΨΙΙ, Χ. δ ανίγἐξ Οὐμ8649. Ι, χ4, }Ἀ Νίδοςον. Π, 10. 
οἶκος βασιλείας βασιλέως, οπιπα πωοαξ ἐπιρδκίο γαρὶᾳ διε. 
δοζχετε 66. . πετν ἀἰχής «ἕῆ 

Ὄ,) ΚΟ) ΤΗ͂Σ ἌΚΡΑΣ, αοπιμδ αγοΐθεο Ὁ, μγῦϑ. 68, 
ΧΧΤΊΙ, 9. ϑόγαο δὲ δε δο οἰγίταςε, αν 8. Ἐπίδαι πο. Τωτ, 
ὩΣ οἶχον ῬΟΒΌΪ ῬΧῸ Ἢ». Κ 146 βυρτϑ 8. οἶχος. 

ΟἿἿἾΚΟΣ ἼἼΔΛΟΣ, ἀοπιωδ ρῥγοργέα, ὩΡΏ Ρίατ. Ἁρπιέποδ. 
ἴον». ΧΧΤΥ͂, 12. Τιορότιμς 383, ' 

ς ΟἾΚΟΣ ΤΟΥ͂ ΠΡΟΒΣΤΗΚΟΤΟΣ, ἄοπιμο ρμναοζδοίξ, 
ον ἀυ]. οοδέιωπ. Ῥτον. ΧΧΙ͂Ι͂, 5. εἰς οἶκον τοῦ προεστηκότος 
αὐτοῦ, ἔπ αοπιειπυ δέωβ, φιὲ αὐνέξδαγιπν ογπξμπε δὲ αμοΐονῦ δὲ 
εἰἰθρομδαίέον δϑὲς ταῖτὰ τοῦ ᾿ὩἸΘῸ ρδιδρθταβὶ, Ὑι46 δά ἢ, Ἰ; 

᾿ . Ἰαορεγωπι. . 
Δ Σ ΤΟΥ̓Σ ΟΙ ΚΟΥΣ ὝὙΜΩΓΝ, ἐπ (οπείδιις νοϑέγὶδι 

ΔΏπῃ, Εχοά. ΧΥ͂Ϊ, 29. - Ἦλᾷς αὐὐδὶ ἀλλότριος, ἀλσαίΐδης, εἕ 
ἐπιϑυμητος. Υ̓ 

ΟΥΚΤΩΖΡΗΜ.., πεϊεογίοογαάία,; οοπιπίϑογαέδο. ΌΠ, 
δεπὲρπέδαδ. ἴοτοα. ΧΧΧΙ, 5. ᾿ 

ΟἽ ΚΥΕΜΡ,. πιΐδενγοῦ, σοπεδοῦο . Ψψ ιν, ΟΟρΠηοδσος 
Ῥεον. ΧΙ, το. οἐκετείρει, Ἐπ οἰρυιϊδοδιίομα. απιαπαξ, αὐδπὶ 
μαβοὶ ἢδλυὰ τᾶτὸ γοκ ἰιϑῆζ., δὲ δϑηβδὺ δάιμιοάυπι βϑβδει ες - 
435. Ῥϑαΐχη. ΙΥ, 2: ΧΧΧΥΙΙ, 422. ΤΥ1Π1|, 6. ζ.}: ΠΝ ϑγπιπηὲ. 

Ῥ581:. ἴ,, ὁ. - πὸ Ρὶ᾿. Εχοά, ΧΧΧΙ͂Ι, 19. Ῥρφα]αι. (ΟἿ, λά, 
ΟἿ, 15. εἱ 41:0 ὲ. .. τὼ ΡΒ. ἃ 32, γδαέγε ζαοῖο, Ῥ8.1 1Χ, γὰ 
ϑοϊοεῖ 22.6.8 ἀϊοΐταν δὰ ρει ε8 γεᾶϊτο, αυδηᾶο ἴγδπι ροπϊ, . 
ἐοττηληυ6 ἰξοχιι μι τϊδϑεχοῖαξ, - ΘΠ, αἴμαθ απιαδίαθ 8. ριεεἶς 
ἔαε., ἀυα]. ἃ Ωγ. «42. Τυαά. Ὑ, ὅ0. Ῥχδεῖθιεδ Ἰοείϊασς Ῥσον. 
ΧΠΙ, 11. ὉΡὶ νϑεθὰ οὐκτεέρεν κριὲ κεχρᾷ Ὁ ἢ. 1. ρτοχϑμθ α]βθηξ, 
Ῥοττηδηϊ δα βοιϊθηζίαμι Ρροδξ ν. 9. ᾿μϑογίδαν, τῇ σϑοῖο τρποΐξ͵ 
αἀ Ἐ, 1. “αορόγιϑ. δέγαο. ΧΧΧΥΊ, κὅ. οἴκεειρον 880. Οδπερί. ΟΣ. 
ΐῃ οοὐ. 7αεἰς. οἰκεείρησον Ἰορίτυς, ᾿ 

ΟἹ ΚΥΦΙΡΩ ᾿“ΦΕΙΔΗΩΙΣ., πεέρογον ἤαγρίον 8. αδοξάμθα 
γι εν, ποη διεδέγαλο. Ῥτον. ΧΧΙ͂, 40. 

ΟἹ ΚΤΊΡΗΟΣ, ᾿. 4. οἰκτεέρημα, πιυϊδογοογαάϊα, ΘΟ 17. 
δογαέέο. π. ργαξέα. ᾿ ϑὅγπιπι. δ Μοῦγαομδ 2π|. Τότε. ΧΧΧΙ, 
2. - Ἰοπ. Ομέπε, Ἐα. Ἠος. ΝἾ, 4. - γπὸ οδαϊά, ᾿πβῃ. Καὶ ἃ 
3, Φγαέέαπι ργαδεέαπάο. Ὦδα. ΤΝ, 22. - ὩΠΝ. 42 Ῥαν. ΧΧΧ, 
᾿ ἔσοντα. ἐν οἰκτιρμοῖς γ πιϊδοτϊοογᾶϊδπι σοπϑδηυδηῖοτ. ΝΒ. 
ναι. ΓΧ, 10. Βὲ 8181 βϑδβρίυῃβ. - ΘΔ Ώ Ρ]ΌΣ, ργϑοῦα. ἴδῃ. 

ΙΧ, ι8. Ζαοὶ. ΧΙ], 10. ᾿ ᾿ 
ΟΥ ΚΤΡΡΜΩΔΝ, πιῤδογέοονβ. 5) Ῥατὶ, φγαέξαπι ζασέίεη. 

Ῥβαϊτα, ΟΥ̓ΤῚΪ, ιν. τ Ὠ2Π, φγαέέξοϑια, Ῥεαα. ΟΧΙΗΥ͂, ὃ. -« 
Ἐ5)η}. Ἐχοά, ΧΧΧΤΙΥ͂, 6. Ὥρας ΠΥ, 51. "αι. ΧΧΧ, 9. " 

- 

ι 



θλ ΟΥ̓Χ ΤΊΣΤΟΣ -- ΟΥ̓ΜΩΓΗ' 

ὈΡΣΌΠᾺ Ῥίαν, ἔοο, ΤΏτοει. ΙΥ̓͂, 10. - ἘΞ ΠΣ» ὅμαο ἀπια- 
δἱαο 58. ριιϑέίαϑ. ̓  (11, Τυά, Υ,, ὅ80. οἰκτίρμων. Νιεῖ ᾿ξοτέδεθο ἰδὲ 
οἰκειρμῶν Ἰεβοπᾶτμαι 6βῖ. ϑεὰ πὸ ἤσο ἢ. 1, δρἴαπι 681. δῖγδο. 
ΤΙ, Ὁ. οἰκτίρμων. Ἐιεέρ, Ῥέμδ, δοηϑιί Ἰαῖῖηο. 

ΟΥ̓ΚΤΙΣΤΟΣ, πιΐσογγέπιδ. 4 ἸνΪ αοοαῦ. ΙΧ, ὃ, ὅ ἹΜδοοαῦ. 
ΨΥ, 4. 460. οοἂ, «465. Ὁ ἴδίθ ἰοσῸ οὔκεεστος ὩΘ068- 
δατὶο Ἰερεπάυπι εβῖ οἰκητόρ. 165. Ογνι δὲ 2,8, βγόπε. οἴκτι-- 
στὸρ. ἐλεδινός. . 

ΟΥὗἾΔΚΊΌΣ, πὰ ΘΟ ΒΝ δοπεπὶ θ᾽ αὐΐο, δαηηογι ἔτεσι οέμ- 
Ἰαέΐο. "2, λαπλδηδτετα, ἸδΥδτα. ΙΧ, 8. .41. Τοτθαι. ΙΧ, υ. “«- 
ἀϊέατα. Ἰδοιιον. ΧΙ, 4. ἀπολέσθα ὁλοῤῥίζους ἄνευ παντὸς 

οὀἴκτου καὶ φειδοῦς. Ρ μέραξμδ: περξίμδημθ δον γι ἐσεγϑαΐμν, 
'ΖῺ ποίξοπο ἐαπιδη ἐξ εἴ οἱμίαείοπὲο Ἰόρίτας 5. Νίδοο, Ι, 5. μετὰ 
ϑέκεου καὶ δακρύων. ἩἨδεγοῆ. οἶκτος Θρῆνος» ἔλεος, φιλανθρω- 
πία, συμπαθεια. 

ΠΟΙ ΚΊΡΟΣ, 1. α.. οἴχεας, 4 Μαοο, ΧΥ͂, .χ8. εἰς σὲ 
δἶκτρον βλέπων, ἴθ ποῖ νμδι ἐπέμσηϑ. ϑ8εὰ ,424. ἀδὲ Βδ8- 
Βοῖ οἶκτον. 

ΟΦ ΚΤΡΟΙ͂Σ, πεϊοογαδέϊέΒ, πιξδογέοογαίΐα αἀέρηεδ. “ΠΏ, ἴα- 
γπσηέμπι. ἸΙοτθαι, ΤΧ, ι8. -- ἘΞ ΘῸ Ρ]ΌΤ, ἀπιαν ιν ένδϑ. Τοτ. 
ΨΙ, 26. Μιάδ δὲ 86}. ΧΥΠΙ͂, το. δεογοῖ, οἰκτρὰ, ἐλεεινὰ, 
ἐλάχιστα. Ἰάδθπι: οἰκερὸς, ἐλεεινὸς, ἐλάχέστος », ἐλίου ἄξιος ») δει- 
λὸς, βραδύς. 

΄, ΞΟ ΧΤΡΟΊΤΑ ΤΌΣ, πιακέπιε γιφογαὐζέξο,, ἐγ ἐδεέξδδέπιισ, 
ὅ.Μαοο, Υ̓, 4. οἰκεροτάτη θεωρία, ἐν ἰδ ἐσαίγάμπι δρδοῖδ Δ] πὶ. 

, ΟΥἾΜΜ|Ο], αἀνετθϊατα ἀο]όπεῖδ, ὁχ οὗ, λἀδὲ, δὲ μοι. πιξβὲ, 
δεὶ πιέλὲ, ναϑ πιξλὲ, πα, αὖ, αλα. 7". ὁὲ ὩΙΟΧΧΊΤυὰ. ΟΊ, 42. 
ΧΙ, 55. Εσδοῖ, ΙΧ, 8. “ΝΜ, ν΄6. ἴοτοῖα. ΤΥ, 5]. ΧΥ͂, 10. 
- τμ; (Εδε Ἴμπ οαπὶ ἢ Ρδτδρορίσο.) ῬΑ ]η). ΟΧΙΧ, δ. - ΕἾΝ 
ἊΝ Ὗναο πεὶκέ, Ἰοὺ. Χ, 1.5. Μίσδ. ΥἼΙ, 1. Ῥταδίοιθα Ἰερίτυς 
ΝΙΊΟΒ. ΨΙΣ, 1. ἴῃ βηδ, ὉὈῚ νευρὰ οἵἴμον ψυχὴ σοπείποης ρ1]08-- 
ϑοπιὰ 6Χ 8]14 γδΏΒ] Δ Ι 086, ΤΟϑροπ ἀθῃ8 νοεῦ!8 “Ὁ55) ΠΏ», 
“οί ἰονανίξέ ανΐήια" πιθὰ., οὐἷτ8 ΔΌΟΙΟΣ ΡΓῸ ΠΝ Ἰορῖς ΠΥΊΝν͵ 
ᾳυοά ξάοπι 68ὲ οὶ “12, λἀοέ. ΑἩσογολίμδ: οἴμοι, ἐπέφθεγμα 
9 ἥνου. 
τ ΟΙΜΟῚ ΟΙΓΖΟ], ναὸ πιὲλὲ, λοὶ πιέλέ. πῶς, α, αλα. 

' ἘθΟΒ. ΧΙ, Χ2. - ΜῈ ἬΝ, νᾷϑ 4πμάᾶεδ0. Τετοιῆ. 'ΧΙ,ΓΥ͂, 8. «- 
205, δῥομέ ορο. ἜΒτδα. 1, 21. οἴμοι οἶμον 560. 6ἃ, ᾿ἀϊώζη.. δὲ 
οἴμμου οἴμμοι 8680. οοἄ. Α1ς. ψέγδαιο Ἰεοῖῖο οτἵδ 6586 ν᾽ ἀθίοῦ 
6Χ ἔα158 βοτίρτίοπο τοῦ ὅμοιον ἐμοὶ, 486 δχΣ διείαυδ δοτίρία- 
τὰ ἔΔ0116’ Ρδταναζαγί οὐπι 118 ροϊυοτθπῖ, 40δὸ πῦπο ἴῃ σοὐά, 
Ἰερυηΐητ. 

ΟΥ͂ΜΟΣ, »ἱα, δοπιΐέα, Ὑ146 Ἰπέτα πῃ ν. ὦμος, 
ΟΙ ΜΩΓΉΝ, οἐμδαίμδ, ρῥέαγιοέμδ, ζαπερηνξεν. ἼΩΝ, δι 

ϑρίγαίμδ πεὶχέΐ σέμίαΐξις, “,δέμδ ομπι δίπριίέω, (Οἷσ. Ῥγοὸ “Ῥίαπο. 
5...) «με, ὅγπιπι. Ῥε. ΧΙ, 56. ΝίδϊδοΒ. 11, 15. - πΡΜ2. Ἅ4ω. 
ὅϑγηπι 1520. Ἑχοά, 1], γά. “- πρῆην. δγπέπι. Ῥδα], ΟἹ, 4. 



. ΟἹ ΜΩΖΩ -- ΟΥ̓́ΟΣ 6΄ θ5 

Ψίά6 οἱ 5 ΜδοοδΕ, ΥΙ, 1γ. Αεογολ. οἰμωγαὶ, ϑρῆνοι, ὀδυρμοῖ, 
στεναγμοί. ᾿ 

ΟΥἾ ΜΩ 'ΖΩ, ̓ οὐμῖο, ἰάπιοῃέον. ὉΛΦῺ ,) οἱαπιαηϑ. ϑγπεπε, 

Ῥβ. ΕΙΧΧΤ, 1. οἷμώζοντα. Βεη6. Ῥλάνον. ̓ οἰμάζξω καὶ οἱμῴτεω, 
ϑρηνώῶ. 

᾿ ΟΥΜΩΣΣΩ. ἜΠΗ δίαπιον. σαν, Μαϊ. ΠῚ, 18. 
οἐμώσσοντες. ή Νίαοο. ΧΙ], 16. 

ΟΥ ΝΑ ΝΘΩ͂, 3,9 νεϊα,-)δε. ΓΕ ΈΆΡΟ ̓86 νέξέδ δγὶνθ. 
δέγὶδ, να 9 ονγπέπαηϑ, ΤΟΥ͂Θ Γγιδέδεο ῥὑμαἐπιόμξπε, οὐπε αὐὐμα 
ονοε. “Ῥέοθοογἑα. ΤΡ. Ὑ. σαν. ὁ.. νι. Βοάασιια κὰ Ἰλοορᾶν. 
δέ. ρέαπε. Ὗ. οἂρ. Πϊ. Ρ: δ44. εἰ ϑαίπιαοίιϑ, ἀθ᾽ Ηόπιονι. Ἡγὶ, 
Παέν. Ῥ. ὅ0. Δαν πα ργέπια. ὅγπιπι. Οδπε. 11, 15..5. Ζδογολ.. 
οἰνανϑὴ » 7) ἔκφυσις τῆς ἀμπέλου. ϑολοΐ, νἰειορᾶ. ἴῃ ἤασπ. ν. 
1559. ἢ πρωτὴη δὲ ἔπφυσις τῆς ̓ ἀμπέλου οἰνάνθη λέγεται. ἴάϑαι 
ἴπ “[»66 ν, ἄρ5. οἰνάνθη ἢ πρώτη ἔκφυσις τῆς σταφυλῆς. ΟοπΕ, 
ϑραπλεπιΐδ ποέαϑ αὐ Αἀγἑσέορῆ, απ. 1. ο. Πες. Κεξ. οἴνανθη, 
τὸ ἄνϑος τῆς ἀμπέλου. ΑἸιῖος ΤῬέϊπδμο 110. ΧΙ, οαρ. υἱε. 20 - 
εἶεπτι ὁΘ με 6 ρεγέϊπεέ, Ἐϑέ 'αμέσπν ν»ἐξίδ ἑαδγεδοαε να. Ῥτϑδ- 
τογεὰ 4υοαυα ἰοράϊωτ Ὅδαι. 11, δ. ἀρυὰ “Ἰφωΐϊαπι ρὲο τυῦΐνυν, 
νυρο δαρόπα, οἐνανθῶν., ταδὶ 4], οἰνανθίνων, σὰπι 400 
4υοάαπιπιοῖο οοπνοηΐςξ ϑδγηπιπισοΐαδ, 8: ἐν ἄνθεε ᾿αΡοῖς 
δ ἀποηι Ἰθοτση. οοπξ. Ογέροηὲν Ορεν. Ὑ "ΒΕ «ἃ. ̓Ῥανίδ.᾽ Ῥ: 
»6. ποῖ. ἃ. 

"ΟἹ ΝΑ͂ ΝΘΙ͂ΝΟΣ, ὁπ: οὁπαπέλε ζαοίειο. τόῤνθᾳ “4. Οδκι. 
Ἦ, 6. 146 8. ν. οἰνάνϑη. 

ΟἿ Ν “4, πιμδέτιπι, ΟΥ̓ Ὁ ἰάσι. “4. Ζεαοῖ. ΙΧ 17. 
Ἡΐετγου. Ῥγο νἕμο, φιοά λεῦγ. ἀἱοίεμν ΤὨΐτοβ. Δ γιέδα οἐνίαν 
ἑπέογργοέαίμθ 68, υοα δὲ ἐρδώπι αα οὐδω »ἐπαίοπιΐαθ ἌΣ 
“εντὲ ροίοϑέ. 

᾿ ἘΟΓΝΟΑΟΙ͂ΧΟΣ, ἴ. 4. οἰνοδόκος γ οπῶπε σαρέέπσ. ἼΟΡ. 
Ι1, 22. 860. οοὰ. «εχ. Ὁ δὐΐαπι ἔπ τε] 4φυ 8 11 0115 τϑοῖ 
Ἰερίτοτ οἰνοχόος. Εἰγπιοί, Μ. ο. “4γ, 426. οἐνοδόγα δέρματα- 
Οἰνοδόκος Ἰερίτατν δρυά; Ῥιπααν. Ζεῆπι. ΥἹ, 57. ᾿οἰνοδόκον 
φιαλαν. 

ΟἹ ΝΟΌΛΙΑΙ , φὶπο οὗγμον, ἐποδτέον. ἘΗ3Ὁ Ῥίοσ. δὐγο- 
, δὲ. ΠΕ Ἐξεοι. ΧΧΠΙ, 42. Οομξον “Αοἰίαπιιπι ». 1. 0. Χ. 

ΔΡ. 1 
ΟΓ ΝΟΠΟΤΕΩ, νέπιπε Ροΐο. γν πο, ἰάθαι. Ῥχογὸ 

ΧΧΧΙ, 4. 
ΟἹ ΝΟΠΟΙΤΉΣ, υἱὲ ροέον, δὰ. γ5 Μ28, ἰάδπι. Ῥτόν. 

ΧΧΙΙ, 20. Ανέδέορῆ. Κεδρ. ν. 81. ΠΠίνειν δαερε ὧδ ρἔπο ἑπαεῖ- 
δοπείδιωα ἀϊοϊτατ᾽, ν. σ, (νἱδέορὴ. 46. ν. λ.45. κακὸν τὸ πές 
ψειν» Ρεδδί πα 168 εβῖ νῖπο ἐπαϊμέμεγε.͵ 

ΟἾΝΟΣ, νἱπῶώπι. ἽΠ, Πιόγερπῆς Ώ δυῖ, ΧΧΧΙ, χά. “ 

ἼΗΙ: ΜΔῸΠ οδαϊᾷ, Ἐπάτ, νὶ; υ. ὟΠ, 4ι. δι. Ν, . 2. 4. 26. 

᾿Ξ 1 Ὅθα, ΙΧ, ὅἱι. ΧΙ͂Υ, ιδ. ΧΙΧ, 5}. οἱ ΝΣ βδϑρίῃε. μὲ 

͵ 



β΄ ΟΥ̓͂ΝῸΣ -- ΟΥ̓ΝΟΦΑΎΓΚΩ 

[Ὁ ὅτ], αφχα:.1 ὅ4η. ΧΧΥ,, χχ. δῖπο ἀμμϊο ἸΙθρογαπε γ"ν 
δι Ἰεοιΐοποπι τϑοθρῖδθ ῥταθξοσθπ ἄτι 6886 βθχῖεϑ Ὀσαϊζοπὶθ 

Ἰηςυ]οπῖοε ἀοοεί. - δρὺ, ἐογομέαγ. Του, ΧΥ͂, 1ά. 86. ζω. 
ἀπὸ τοῦ οἴνρυ σου. αῖϑδια, ἈδῸΟ ἸδοῖΙΘ6Π| 6586, Π6Ὸ στπΐδσο 
ἄσππι ἱπ ἀποτῆς ληνοῦ σου, οἷατα ἀοοεηϊ γερὰ δηϊοοεδεμτῖα 
ἀπὸ ταῦ οἰτου σου. (δοῖοχατι 605 γοσδαι ΒΘΌΓ. ΡῈ χηεΐοηγα.. 
χαΐδτι ἱπῖθγργθίαῖοϑ 6586, νῇκ 6ϑῖ, αυοά πιοῃδᾶπ. - "3ὃ, 

᾿πομιθη Ρορειοῦτη ψέηδ, 168..1, 22. πὸὶ ἀυδο νοιβίομθϑ οοδὶα- 
ἐτῃῖ, Ὑιάθ,. αμρηϊθ δγπιπιαρδμπι, -- ἀξ}, ᾿Ββοέωθ ἑποδγία;ϑ. 
Ξε, ΤΧΥΤΙΙ, ..5. Ῥχγον, ΧΧΧΙ, 4. «- ἘΞΝΣῸ, ξαθοθα. 168. 
ΧΧΥ, 6. ϑράθίσρε τὸς πϑᾶγ, Ἀ. 1. ποῖδι ἔρδιωτι νἔπῶπι ὦ Καδοΐ-- 
δω5 ρεγρεγραξιπ θὲ ρογοοίαέωπι, δάδοατθ ριγέδοίπιεσι,, ορέξ-- 
πμόπυ. «(φω. βαῦφι διυλιαμένην. - πρῶ, ἴὰ Ῥ]ασ, ΣΡ, ἦον- 
ἔδινε. Ἠοϑβ. 111, 2. νεβελ οἴνον. Τῖα φαοαιο Τλεοάοξίοπ, 8γγν:-- 
πιαοΐμιδ αυῖεαι ἀσκοῦ οἴνου ΒΑΡ. Εὐτέθ ρυΐαταμπε, 3  »Ὡ:, τηθα- 
ἄοβα ταρϑίϊξυμα Ἰθροπάυμπιαυδ 6588 γ)». [ἴὰ ςοτῖθ ἐθ ἢ. 1]: 
τυάϊοας .οπέξαμοοπΐδ. δεὰ τρῖβι “θὰ Ἰορίβϑα ὑἱἀεπίυσ, -- 
ὉΠ.) πιρδέϊ. Οδη. ΧΧΥΙ͂Ι, 48. 57. Νυπι. ΧΥΠΙΙΙ, χ2. 
2)6υι. ὙΠ, τῆ; εἴ 4101 ΘΆΘΡΙ8. - ροϑΌ, ἑμεσίξον, ΑΡά. ν, χ6, 

ὩΡΔ μβαυὰ ἀμπρδ αἰδπιταῖα. ᾿ἰξογάσαπι ἀδοθριῖ ᾿θρθσυμπὲ ἼΣΠ, 
86 Ὡ8 πο ἱμοοπιηοῦο. ΝΥ 81 πι8}18, οἶνον αὐχατλοσαμι ἐπουχία 
οτῖταπι 9886 ες ἀεί. δοά βῃὰ 86 νϑξυβῖαϊο τυεῖως Ἰδοῖΐο οἶνον, 
ἜΧρσαββ δἰΐδπι αὖ “γαδδ, τιϑὸ “ποι, [6816 α6 ἤοδδίο, ἃ δγῦο, 

᾿ἈΑἩεχαρίαγὲ ἐπαζδδο. 1 επέλαξξο ἴῃ Οὐοπιμι. Ογὲε. (6 ἀμοῦμα 
, φοαά, λοῦν. Ρ. τὅ0. ΤΙΟΧΧ ῥγοῖβϑὰβ βᾶπο ψόσθπὶ πϑρίοχῖθϑα γὰν 

ἄθιηῖυς. Ῥτγαθέθσθ Ἰθρίξας Ἐχοά. ΧΧΧΤΙ, 18. φωνὴν ἔξαρχ ὄν-- 
των οἴνου ἐγὼ ἤκουσα 7} δὶ πῃ τοχῖα Βϑθτ. ἴδπῖαμ Ἰορίτας Ὁ 
Ὁ». Ὗοχ οἴνου δεοοππάσπι ζαγολαπιώπν ἴθ Οαπον. Οἤγοπ, Ῥ- 
209. 128]6 Βὺς ἱνγγορϑιῖ, αυἱὰ δοουπάσπι δας, ΧΧΙΧ, 6. 
ᾳοδάταρίμἴα Δητ28 ἴῃ ἀδβοσῖο νίμαπι οἱ βέσοσααι πθ δίδατίηῖ, 
«ἀἰἐἐιληῖτον 4ρ8 Ργὰθ οδϑῖοσ 8. ποιιιπδηάιβ 6δὲ Τογοίζέμδ, οἴνου 
ἧῃ αἴνου τιυῖδτα πιᾶ]απῖ, Υλάθ ααοᾳυς ϑολοέσηΐ αἱαένεδ., αα 
««μοέογϊέαία ΤῸ ΧΧ 7πε|. ». 45. οἴ 2. Βος γοίεφ. αὐ ΧΧ 
Ἱπεῖ. ο. ὅ. Εᾳαϊάδπι οὐπὶ 75, Ζζοδδίο Ἰδοϊϊομθπι οἴνου ἴποῖξ 
ΧΩ] ] 6. Οεσίθ ον. 6. Δρρασϑῖ, 608 υἱπὸ ψεσθἐπεργίαϊζοβ ἔμπϊδ56, 
τὶ δὦθο νϑσοβὶμι}16 δῖ, 608 Υ6] τ 80}186 οοὐᾶ, ροϑὲ 9» νο- 
οὐ 1.» δἀἀϊταηι 16 ρ 1586, ψ 6] ΒΌΡρ] πῃ ἄδηι 6κ ἰβίΐτωδϑ86. ἴρβϑϑ 
ᾳυοαῦθ ορροδέϊλοχιβ 165 68 Βδῶο γόοθπι ροβίῃ]ϊαγα νἱάἀεπίηχ, 
ιϊραέιιϑ :5 Φὁαἷ “οδοπι οαπέαγεἑιτι ὁγὸ αμαΐο. ὅ. ἘΠ54τ. 1Π1, 5. 
ὅταν ἀπὸ τοῦ οἴνου ἐγερϑῶσιν, οὐπι ογαριέαπει θαογπυξονἐπέ. - ὙιᾶΘ 
8.01 μεϑύσκομαν οἴ σπαταλάω. ἫΝ 

ΟΥἾΝΟΣ ΝΕ'ΟΣ, νἔπειπι πονιπε, τπμδέμπι,, ὈΝΌ», 1ᾶθδυη,. 
766. ΧΙ ΙΧ, 26. - 755, νέπωπι ϑγπῖπι. 1οὉ. ΧΧΧΤΙ, χ5. Οομξ, 
ΜΆΒΒ. ΙΧ, 15. ᾿ ᾿ ἌΝ 

ο ΟΠ ΝΟΦΔΎΤΕΩ, νέπο ἔέγνδθο, ἐποδνίου, νὲπο πιδ ἐπ: 
συγρίξος. ΜΩΌ, ἰάδα. Ἰγδυϊ, ΧΧΙ͂, 2. ζζμίρ. οοηνένἐδα νασαΐ. 
1λεοά. εἰ ΧΧ 1668. ΤΥ͂Ι, 1. ἘΠῚ δ οἰνοφλυξ, ηυοά δριά 

1 ι’ 
, 5 
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ἩἨδεγοΐέιενι ἐπρουΐτον μέϑυσος »ὦὁ μοελη ϑυμοα οἴνου, δὲ Σἐγ- 
πιοέοσο ὃ εἰς τὸν οἶνον ὁρμῶν. “Ἵποανοπέομα Ἡλοαἑμδ 110. περὲ 

παϑῶν Ρ. 6. οἰνοφλυγέα ἐστὶν ἐπεϑυμέα οἴνου ἄπληστος. Οοῃξοε 
Τροξδιοιι δα ὙὉὈἙεις. ΤΥ, 5. Ρ. 15". θὲ “εἰέαπ. ΚΖ. 4. 111, χά. 

ΟΥ̓ ΝΟΧΟΕ 32, νἐπεὶπι γμπάο. πά6 οἰνοχοῶνγ ρέποογπα, 
πρυΐο. ἰάϑθῃι. Οδπββ. ΧΙ, 15. Ῥτδβίεγθα Ἰοριεαν Π δη. Υ͂, ἃ. 
860. ᾿οαά, Ολὲδ. οἐνοχοῆσαε ἐν αὐτοῖς (80. σκεύεσι) τοῖς. ἑταίς ο 
θοεὲς αὐτοῦ. 

οἱ ΝΟΧΟΉ, Ροοϊϊαῖγέα," ρέποογπα Κοσπιέπα. τιγ), δ γπι» 
»πονιέα. ΟΟ86]. 11, 8. Οδαϊά. δὲ δγν. τῷ, Κμάδεῦ ἐὔξάξε. 
Τάσδαι ἔοσο ποῖδϊ διδὺ. ο(Δο.: ΑἸ δ8 ᾳποᾳιθ νὸχ ρσιᾶθοᾶ ,27- 

Φεοεέι, ογαέζμεπε , Ῥοοιείμεπε, ἐγνμέϊαπι Ὡοῖδῖ. γι46 “4οέαη. ΚΓ. Υ͂. 
ΧΙΙ͂Ι, 40. 80 ᾿πῆτσδ 8. ν΄. οἰνοχόος. 

ΟΥ ΝΟΧΟΙΌΣ, φιὶ νέπιεπε ἐπ ξωιαἑξ, ροοϊϊαίον, ρὲποονα 
πιᾶδ.. Πρ. Ὁ., Ἰάθῃν. ἐΒΆερ. Χ, 5... Ῥάτ, ΙΧ, 4. Νόββεαι, 1, 11. 
- ἘΡῸ ὑὔ, Ῥνέποορβς ρέποενπαγισι. Ὅδη. ὟΙ,, 20. - πῶν 
ἐγταρλοηΐα. ΟρὨ6]. 11, 8. Τλϑεῖνδτυηξ ἃ ὅτ. μηνὶ, φυοά βιπᾶσι 
χε ποῖδιϊ. Πἤέονγο.. οὐγρῆοε εἰ εγοδοίοσ, Ψίἀο ΒΏΡτϑ δι ν. οἰνοχόη « 
γιᾶθ ἀποαιο ἜοΡ. 1, 22. εἴ ποίδῖα κἂ Β.}. 80Ρ18..8. ψ'" ̓ οἰνοδό-ι 
χος. Ἡεογοῖ. οἰνοχόος, ἐπικέρνης., ὁ τὸν οἶνον ἐ ἐκχέων. 

ΟΥ̓ ΝΩΝΝ, οοἰδα νἱπανγία. γ5 ὍΔΩ, αοπιμδ νἐπὲ, ὅγπυπες 
Οδπῖ. 11, 4. Ἠΐδπο Ἰθοϊίοηθαι βϑουζι8 681 ζγμάσ,, 41 Βαθοῖ ἐξ 
«ἴοπιισι νέπδαθ. 08 εἴϊδπι νοῦ οδὲ Χεποράοη Ὑὶάε δειενχὲξ 
7,65, “Χεπορῆ. 8. Ἀ. ν. Ῥοίδως ΓᾺΡ. Π|. ο. 2. δέβαι. 16. τὡς δὲ 
ἀποϑήκας τοῦ οἶκον Ξενοφὼν μὲν οἰνῶνας ἑέίρηκεν,. - Εὔπολις 
δὲ πεϑώνας. Ἠεεγοῆ, οἰνώνες, αἱ ἀποϑῆκαι, 80. τοῦ οἴνου 
ρυά Ῥβανογέπιπι, αὐλ δδάθαηι τϑροῖῖξ, πιᾶ]6 Ἰδρίτατ οἐνώναινε 

ὉΓΌΜΑΙ, Ρμιο, διἐδέξγιο. Π2Π,) δὲ 6606. Οδη68.. 

ΧΧΧΥΤΙ͂Ι, 7. ᾧμην ὑμᾶς δεσμεύειν ὄραγματα, Ῥμέαφαχη, γοβ 
Φο]]ρᾶτε τδαὶρ]ο8, Οἶοδδ. ἐπ Οοέαΐ. εἰ Ηοογοῖ. ᾧμην, ἐνόμε- 
ζον. ιά4ε φυοαῦς 1 Νίαοο. Υ͂, θΘι1. 2 Νίδοο. Υ, 2ι. ΥἹ1, λά. “- 
ΨΙΔα 4110᾽1 δίκαιος. 

ΟἿΌΣ, φμαξέδ. δὶτ. ΧΙΙ͂Χ, 16. 
ΟΙΓΣΤΡΗΛΑ͂ΣΙΑ, δεϊπειῖ οὐϑϑέγέ, πιέδειν αἰϊφαῖο σρὲς 

ἐαέιτ, ζαγον». 4 Νίδοο. 11, 4. τῆς ἡδυπαϑείας Οἐσερηλασίαν.᾿ 
ἘΟΥ͂ΣΊΤΡΟΣ,. οεϑέγ8.. ἤωνον, ἑπδαρΐα, ομρέέξα5 νοἦδι 

γχπδ;8. 4 Μίαοο. 1|, 5. πού ον ποθῶν αἰσεθον, 10. ΗΙ, ἊΣ τῶν. 
οἴσερων:, Ζοπαγαϑ 1,95. 60]. τάϑι. οἶστρος." ἐρεϑισμὸς : πύρωσιξ, 
ἢ ζωύφιον τὸ τοὺς βοὰας ἐρεϑίζον ἐν τῷ καυσωνε.- ,οἰσέθος καὶ Ω 
μανία. ΟοηῈ. ϑμζξάωπι. 

οὐ ΦΙ“]. 1ρ88 νοὸκ Ἀθθτ, ἡ ὙΡΩΝ “λα; ΠιΘΠ ΘΓ ΠΝ 
γωπι. ΜΒ. 1ΠΠ|,.17. υδὲ ΔΗ οἶφο. 

ο ΟΦ], τάσις, ΒΝ. Ναπι. ΧΧΥΤΠΗ͂, 5. Τυά. ΥἹΙ, 10. 1 
ὅ8:. 1, 24. Κ:ο. Τιονῖι, ΧΙΧ, 56. - ΠΝ, σοπέηι. 2. δια. ̓  
ΧΥῚ, ι. Ἐσοτῖο Ἰερεταης πῆρ. Απξ᾿ πὰπὶ σοπδη.5, ανί8΄ ΟΡ μ8 
ἀοβυϊοδατατ ὃ - ΠΝΌ., δαξίρηη. 1 ὅδαι, ΧΧΥ, 18. 869: Βον 

7 οἱ. 217... : Ἑ. ' 

΄ 
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᾿ δίοτησδ. Οορίλ 68 ἐπ Σ ποχηΐμα τ δα γᾶσα σοὶ ϊΘῸΣ νοοδ. 
Ῥαυϊυπι οὐφί. ϑοτίθιευσ οἴϊαπι οἴῳι. ΖΠδροηγπιιες Οογαπεδγμῖ, ἵπ. 
Ἔχ ΘΟΒ. ΧΙ. Ἔρλα, φμαθ ἐπ φύαδοο δαγπιοσθ σογγμρέε αἰοὲ- 
ἐμ ὕφε (Ἰορα οἴᾳφ.}ν. αὐ πιρηβίγαπι, Ῥογξίποέ ναγέαγιοτε 

“ ιβιπι,. Τάδμι ἴῃ Οὐπηπι. ἐπ. Ζαδλατ. οαρ. 7. Μέπδεργα, φιαδι 
αρωά Ἡοδταεος εἰϊοξέτεν' ΒΝ, ογεδγοσμθ α ΤΧΧ ἐπ οἴφε Ψενξὶ.- 

. “ων. Οοηξ. Μ. Ἡοάΐξιπι 6 ἐσκέ. Βέδί. οτιρὲπ. Ρ. 115. ηᾶο 
Ἡδεγολέμδ: Οἴφεν) (Ῥλανον, οἴφιον. οαέμδ 1. ο. οἶφὲ» νᾶ-- 

᾿ς ὰ οἴφε.) μέτρον τὸ τετραχοίνικον «Δἰγύπτιον.. 16 ϑεωγκέτπι ἂα 
(αὶ. Ἰαοεα. Ὁ. 95. ἂς 7πηέέ, ὦ Ηδογοξιέωπι Ἴοπι. 11. οο]. γἤ8-. 

Ὁ Φ], ἰάθη. ΞΜ. 42. ἔζϑοι. ΧΙΥ͂, ’ο. - προ, “α- 
ἐμ, «Α1. κι ϑατα; ΧΧΨΥ, 18. β 

ΟΥ̓ΧΟΜΑ), αὖτο, αἰἰδοοο, ἀδοράο, αὠωρίο, ἴϊ. να-: 
δέον", «αἰεἰδον,. ἿΒ., νεηῖο. ἃ Ῥατ. ὙΠ, 18. - πυλη ΗορΆ. ἃ 

᾿ τῶ, φαϑέον, Ἠσδβ. Χ, τδ. πάντα τὰ προτετειχισμένα σου οἰχή-- 
σέται, ΘΕΈ 65 ἸΏΌΏΣΕΟΏ 68 ἔπ ἀοϊοθυπηΐας, Οἵ͵οαο, Μ8. ἴπὰ 
Ῥρορῇᾷ. οἰχήσεται, ἀπολεῖται, ἀφανισϑήσεεαι. νίὰθ φαοῦυθ. 
7πεὲ. δᾷ Ἡεεγοΐέμπι 8, ν. οἰχήσονται. - ἢνη.,, δο. Οεπ. ΧΧΧΙ, 
19. “αβαν δὲ ὥχετο χεῖραν τὰ πρόβατα αὐτοῦ, Τιαθαὰ δὐΐϊοιας 
αδίδαὲ, αἴ τοηάεεοῖ ονδϑ8 δ08ἃ8. ὙΙῖάθ δὲ 4"᾽ αι, Υ1Π, 17. ἴσος... 
ΧΙΥΗ͂Ι, αἰ. ἴον. ΧΤΙΥ͂, 20. ᾧχέτο, αἰἱδοσδοίξ.΄ - φῦντι, αἷεδεϊὲ.- 
ον. 1οΟΡ. ΧΙΥ͂,. 10. ἀνὴρ δὲ τελευτήσας ἄχετο, Βοτιὸ διυῖθπι πιο - 

᾿χίοῃβ ἀσοθβϑὶς βεὰ αὔγερίμδ δεῖ. ΑτΑΡ. ο»δά, γαριμΐέ, αὖτέ» 

Ῥυΐέ. Ἐτοηπθαβ 6ὁδῖ Βοο ψογρτιτη οἵ δριιᾶ δχίθσοβ ργᾶθοος βοχὶ- 
Ῥίοτθβ ἀ6 ππογέιξδι Ζωμοέαττδ ὧδ ἐπεοῖιε: τέκνον ἥδιστον, οἴχῃ μοὸρ 
καὶ τέθνηκας. ίαίο ἱπ ῬΡβαεάοπα οἷτοα ἄπει (οαρ. 66.) 46 
ϑοοτδῖα ππουΐθηϊθ: ἐπειδὼν πρὸς τῇ καρδίᾳ γένηται αὐτῷ (δο]]. 
Εεῖξα8 οἱοαῖδθ), τότε οἰχήσεται. ΑΑἱσίρλγον 110. 1. Ἐρ. 58. ν. 

ον 278. οἴχεται Βακχὶς ἡ καλὴ, Εὐϑύκλεις φίλτατε, οἴχεται. Ῥ16- 
Π1Ὸ85 ““ροϊϊοπίτε6 Τγαπεηιδὲδ ἘΣ ρῖδι. χ5. ἴα, Στράτων μὲν ἐξ ἀν-- 
θρωώπων οἴχεται. ΥἹάθ βενγρίεγὶ ποέέ. αα «ΑἹοὶράν. Ἐρέφε. 1. 
ο. - Ἤδη, 60. ὅδ, ΧΗ͂, 4. ΧΧΥ͂, 84. Το», ΧΙΧ, 10. ὠχόμην» 
ἴραπι, δεγοῖ. ὠχόμην, ἐπορευόμην. -- πὴ, γεάωπαο. Ἰοτϑτα. 
ΧΈΕΙΧ, 6. ἀπωλετο βουλὴ ἐκ συνετῶν, ὥγχετο σοφία αὐτῶν, ρετὶϊε. 

᾿ φΟὨΒΙ πὶ ὁχ ρῥγυἀδητθυδ, αδέϊέ ϑαρίοπεῖα ἱΠ]ΟσΏσα. ἵἷὺοχ ΒοΡσ. 
δ... 1, τϑοῖθ Ῥθι δωδέαξκιτι; 6866 τοἀάϊειτ, -- Ἴ2», ἐγαηδεος 2 ὕῬασ. 
ΧΧΙ, 9. - ὠἠἔῚ- δὲ 2» ἰμποίίχη, ρϑγϑφαμον, ἐγαπϑεο. Ἰοῦ. 
ΧΧΧ, τό. ᾧχετό. μου ἡ ἐλπὶς ὥσπερ πνεῦμα, ἀμ ερσὲξ 50.868 τοῦδ ἃ 
ἴδπαυβηι γεηΐαδ. ἀεογοϊίπὸ; ᾧχετο, ἔφυγεν) ἀπέδρα, ἀπω-- 

᾿ λετογ ἢ ἐπορεύϑη. Τοα, Ογνὴδ 48, Βγόπι. ᾧχετο, ἀπήεε, 
ἀπήρχετο. : 

ΟἹ Ὁ ΝΙ' ΖΟΙΜΑ͂Ι, αμριρέμπι αοοΐρέο, δοπὲθ ανέδιια απέπι-ς 
αἄραγέο, ἀἰριγον, αἰνέπο, ἴξ. ἐαρογῖογ, πὰ ῬΙΒ. αμρτγέιηι 

-δαρίο ἐς δεγρενιξίδιδ. Νᾶτα γαίεσεβ ἀπο ὃχ βογρϑητίδυς 
δυρατλα οδρίδραπῖ, Οοηξ, Τεγθηξὲξ λονπι, ΤΥ͂, 4, “δ. Οθα. 

, ΧΧΣ, 277. οἰωνισάμην ὧν, ἀμσιγαΐνθ ἀκα 16. Φ16Π2. Ἡδεεγοῆ. 



: 
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οἰωγίσαμην, παρῃτησάμην, 7 ἐμαντευσάμην. Αρυὰ Τλανονέημπι 
εἰ ἰὰ Ζ,ε5. Ογνδέ ,,3.5. βαγοσο. νιῖῖοβα τὴ ναι παραιτησάμην, 
εἰ ἴῃ Ζ6χ. Ογνέδ 1,5. βγοπι, σοττυρὶθ ᾿ηἀδ δηδίαπι ἢ βίηι!- 
Ἰοῷ ρΡγοπαπελδίλομπδαι. τοῦ αὐ Θὲ ὁ παρετησάμην. Τὰ Ζωοχ. Ογνι 
Ἠδ. Παγοσο. ῥτδδῖοσθα οἰωνισάμην ὀχροπίτυς προεμαντευθά- 
μην. θη. ΧΙ Ι͂Ψ, 5.. οἰωνισμῷ οἰωνίζεται ἐν αὐτῷ, ἀἰνϊηαἴίομθ. 
αἰνίπαξέ ἰὰ 1110. ϑολοῖ, 10ὲ ἱπίεγρτροίδιυτ: πειρασμῷ πειράξει. 
γιάε εἴ ν.. 16. Ὅδυς ΧΥΨΙΠ, το. κληδονιζόμενος καὶ οἰωνιζόμε.. 
γος, δίβηδ δἀδρίοῖθηβ εἰ δυρητίυπι οαρίθηβ. Οἴοσα, ἐπ Οοέαξ, 
οἰωνιζόμενος, ὁ διὰ τῶν ὀρνέων μαντευόμενος. ιάδαι,εν. ΧΙΧ, 
406. 2Βερ. ΧΧΊ, 6. 2ὦὀἑ"Ῥαι. ΧΧΧ, 6. Οοπξ. ϑρονποόγεην ἀ6 ἰεσὲ- 
δια Ἡδὸν. νγἑέμαΐδ, ἈΡ. ΤΠ. ὁ. 16. Ρ. 385. Ἴ ᾿ 

ΟἹ Ν,ΣΙΗ.4. αμορέσξιπι, ἀτορεγέμνε, ογῖθν,, Ππαγίοϊαξέο. 
με) γ86 πὲλὲδὲ, Ἰδατϑία. ΧΙΥ, τά. Νείρο ζμείδία βυπὶ ἀυρα- 
τα, υπάδ φιοᾳθδ 4014 Εν γὺνΝ ἀϊουπίατ, ἴη ᾿ΐπρτδ ϑαπιαγὲα: 
ἑαπα ἡδις ἀπο 8 δερίογαγο ποῖαι. Αἀάᾷε 8,:. ΧΧΧΊΨΥ, 6. - 
Ὅπ2, αὐρμγέτπε, ἸΝΌμι. ΧΧΤΙΙ, αἦ, 5860. οοὰ, Οχοπ. -- ἘΞ 
Ῥίυτ, ργαοοέϊρέαξογαθ. Ιότοπι. ΧΧΥΙΙ, γ. - τῶ, αὲνέπαξέο, α 
885. ΧΥ͂, 25.. ᾿ ᾿ὼ 

Ος Ο ΘΩΙΝΣΜΟ6Ι͂Σ, ἰᾶφα. ὧπ5, αὠρμνέωπι, Ναπι. ΧΧΊΙΠΙΙ, 
45. -- ὧπ3 ἰμβηϊε, ΡΒ. Οεπ, ΧΕΙ͂Ψ, δ. 156. ϑολοῖ. 1δὲ οὐωνι.- 
σμῷ ἱπιογρτοῖδϊυς πεερασμῷ. δὶ:. ΧΧΧΙ͂Υ, 5. μαντεῖαι καὶ οέω- 
νισμοὶ καὶ ἐνύπνια ματαιά ἐστε, γατίοϊπία δὲ δυιρυγῖα δὲ ζῃη.: 
δοπηηΐα νυνδὴ διπῖ. ᾿ 

ΟΙ᾽ ΩΝΟΒΡΏΤΟΣ, αὖ ανέδιωδ αἀδνογαέεο, γόης ἄνσνὲα 
ἀεραδέασ διέ. ὅ ΝίδοσΔΡ. ΥἹ, 84. εἰς ὄλεθρον καὶ οἐωνοβραωτουρ 
αὐτοὺς (ἐουδαίους) ἔσεσθαι τεϑέμενοι, δὰ ᾿ττοτλξυπι δὲ ἀυῖθωβ 
ἀενοταηοβ {1105 (1υἤδθο8ὺ δαιοπαῖοβ οχίβιϊαηῖοβ. Ποοθῖ 
δίο ἰοουβ ἰῃ 7γοπιπιὶξ Οοποοτα, Ον, Ὑιά6 φαοαυο  Νίδοο. ΓΧ, 
16, Ἡεεγοῖ. δὲ Ζε-, Ογνἐὶ 248, Ἰόγεπε. οἰωνοβροΐϊτους., ὑπὸ ὁρ- 
νέων βρωϑέντας. ας Ζοπαγαο 2,65. τ43). 

ΟἹ ΩΝΟΝΣ, ανὶφ, νοὐῤμογίϑ, δογρθηθ, Ἰίαπν σιρσιγέμπε, 
αμδρὲσέμπε, οπιθ. ὩΣ) σῳριγέμη. Ναα. ΧΧΙΥ͂, 1. οὐχ ἐπο-. 

' δὴ 3 ὃ. μνμὝ΄ 52 μ᾿, - 2 ΩΝ “-- 

ρεύϑη κατὰ τὸ εἰωθὸς αὐτῷ εἰς συνάντησιν τοῖς οἰωνοῖς, ἀρὰ 
ΔΗ] 8, 8101 δηῖθα ἔδοδιαῖ, δϑϊ: σα σωρμγέα οαρέαπάα, 
Βιοέδιῥα τηϑὶθ ἰταηβίι): πο ἐδαξ ἐπ᾿ οοοσϑιπν ϑεγραγέΐότιδ. 
Ἠεεγολ. οἰωνοὶ, σαρκοφαγα ὄρνεα," καὶ πάντα, γύπες γ» κύρακες: 
ἐἴρονται δὲ οἰωνοὶ, δὲ ὧν οἰόμεϑα τὰ μέλη, (Ἰθρεπάσπι νἱᾷο- 
ἰυτ τὰ μέλλοντα) ὅϑεν καὶ οἰωνοπόλοι, οἱ μάντεις, ἢ ὄφεις. Ἰάδτα: 
οἰωνὸς, ὄφιες. ἐπεξιιὼς γαῤ λέγεται εἰς τὰς μαντείας τοὺς ὅφεες 
Ὑ "ς καὶ ρἐωνοὺς ἐ αα Π. οἱ άδ8ά. οἰω- ΄ ἔγεεν, οὺς καὶ ρέωνους ἔλεγον. Ἐωδέαέλ. αὐ Μ“. ὠ. Ῥ. τά4δ4. οἰ“. 
νὺν δὲ καὶ νῦν λέγει, οὐχ ἁπλῶς πτηνὸν, ἀλλὰ σύμβολον μέλλον-- 
τὸς τενος ἀγγελτεέκον. ες. Ογνεδξ 8, γενι. οἱωνοὶ, πετεινὰ ἢ 
ΕἾ [ ῇ Φ . 

ὄρνεις τενὲς, δὲ ὧν μαντεύονται. εκ, (Ογνὲδὲ Μἴδ. Βανοοο. 
Οἰωνοὶ, δι᾽ αν ἐμαντευοντο. Αὐποά ρμὲτ βουρθηΐθθ 860 ἀτβοοη δ 
Δ ἰ4 1868 τ18 ΟΠ ΡοΥΡὰ8 δυραγία σοροτϊαῖ, οϑἴοπάππε λ7εῖγ- 
εἶως «γέρέαγοΐ. ϑαον, Ρ. ιϑ. δοολαγέμο Αΐόγος. Ῥ. 1. 110. 1... 

- Ε Ἑ, 2 Ξ 

κς 



Ἀ 2. Ὁ 
Ὁ « ' , 

ἐδ ΟΙ ὨΝΟΣΚΟΊΠΟΣ. -- ΚΤΑΧΟΣΙΟΙ 
ὅ., Ὡ- 31.. ΕΣ. ϑραηδοπιέμδ εἶδ μ81 δὲ ργασδέαπέ. περπέφπιαΐς, Τ)}188. 
111. ν. 175. εἰ Οὗδε. ἵπι Οαἰίπιαοῆ. Ῥ. ὅ4. λέ. Οἰδανέωϑ 
Ὅ168. ἀ6 ὑφιολαερείᾳ Ῥ- 25. αἰϊΙᾳυθ, 4008 Ἰδυᾶδαιῖ Ζογηέες 
Οριιδοι ϑαον. Τ. 110 Ὁ. 286. - ἤν ὅγπιπι. Ῥ6. ΘΧΧΥΤΙ, 48. 
οἱωνοῖς. 801]. νοκ Βοῦσ. βΒοῖδε οἰλασῃ αὐϊζέθδ, αροδ, τὶ τλυ18 ἀο-» 
ουἱε 2... Μἅολαοδές ϑμρρίοπι. Ὁ. 2268. ὁ64υ. 

ΟΙὨΩΝΟΣΚΟΠΤΙΟΣ, ἀρ Ὴ 7) ̓ἀμδρθχ. ἘῸΝ ἌἼΔΌ Ῥατῖΐο, 
᾿ ᾿δοπέρπιρίαϊον, οὐδεγναίον οοϑέέ, ϑγπϑπ, Τλσδοα, 165. ΧΤΥ͂ΊΙ, 

κὅ. 2.6χ. Ογνεϊε 48. Βνόπι. οἰωκοσποόπος, ὀρνεοσκόπος, ὀρνιϑό- 
"α μαντόζο Αἀάε ᾿μεοέαέξζ. ἴῃ 22, α΄. Ῥ. 606. ᾿ ; 

᾿ς ὈΚΑ“4 ΖΦ, ἐπ ροπα ρμγοδωπιδο, ἐπρογέοωζο πιθ. ἨΔ3. β9: 
πα εοίο. Ῥβαϊαι. ΧΟΙ͂Ψ, 6. 146 ποῖαϊα διρτα ἴῃ κλαίω. - 
ὩΠ. ϑέγθρο. ἴφι. Ιφεθιι. ΕΥ̓͂, 19. ὀκλάσει. -- 95. 1 Ἄ6ρ. ΥἹΗ͂, 
58. ἀκλακὼς ἐπὲ τὰ γόνατα ἀὐτοῦ, ργοσιπιδόπδ ἃπ ρθιαδ δι8. 
Ὀοηΐῇ. οἵ 4086 δά 1 88πι. 1Υ, 20. δηϊπιδάνετδα δυῶΐ ξΏ κλαίω, 
80 ϑὲπιογιὴδ Ζδα. ᾿δῦν. 8. ν. γ»Ὰ9. ὅϑὅγπμη. Ιυὰ, ΧΙ, 56. Ῥδαϊηι. 
ΧΥΙ, 15. εἰ ΧΧΙ, 50. «41. 1 Ἀερ. ΧΙΧ, 18. γόναταγ ἃ οὐκ ὥκλα» 
σαν γόνυ τῷ ΜΒααλ, βϑαθεὶ 4086, δὺϊ ροιΐι8 λοπιέπδε (πα 
φόπμα, αἴ ρϑαδδ, Ῥ»γο λοπιὲπέδιδ ἐρδὲ8 Ὦ. 1, Ῥοπυαμτῦτλ, φοΐ πος 
βοχοσγαηῖ. ἄμα Βδὰ]. δδκεγολ, ὥκλαζεν, συνέκαμπτε τὰ γόνατα. 
Ἴάσαι: ὥκλασαν, τὰ αὐεὰὼ, τὰ γόνατα ἔκαμψαν. - Ὑ1η νεγἐξω 
οϑηι ἑποίζπο. ὅγπιπ. χα ϑδτα. ΧΧΤΙΥ, 8. Ζέεογολ. ὀκλάζειν, λαγγά- 

δ ζειν, εἰς γόνυ κάμπτειν διστάσαι. γι 
ὌΚΝΕ' 3, ρέρτον, οωποίοῦ, γαρον, εἰπδίέο, εἰζονο, 

σιοηίερο, ἐπιθο, ἀαργθ δὲ σγαναξίπι ζαοίθ, υτᾶθ ὄχνος 6βὲ 
, ομποίαίίο, ἑρπαρέα, δερτιξέξεα, ἐαγαΐέξαδ, αἰμδίξαξέο, ἐξπλογ. 
5) ΝΊΡΒ, ρῥγολέδεοτ. Νααι ΧΧΙΙ, 16. ἀξιῶ σε, μὴ ὀκνήσῃς 
ἐλϑεῖν πρός μὲν τορο ἴ6, 86 οδημοίοσγίθ ψϑῃῖτο δὰ τὰ6. - ὈΆΌΣ 
ΝΡ, 1Συᾶ, ΧΥΠΠ, 9. μὴ ὀκνήσατε τοῦ πορευϑῆναι, τὯ6 οιῴποῖθ» 
πιὶπὲ 'ἴτθ. διά οἵ Το. ΧΙ, δ. ιά. ϑῖταο. ἯΙ, 57. δὲ οοπῆ, 
Αοὶ ΙΧ, 58. οἱ δὰ Ἀ. 1. Ζωα, (6 θέε, Ἰαάϊι. ΧΙ, 15. τὐϑὲ 
ὀκνεῖν οδῖ πιθέμογεα, αἀπχέμπι βαθγγδ., φαοπΐδηι δδορό τιοῖῃ να] 
Ῥυάᾶοτα φϑγου]δὶ ουποξδαιηχ: μὴ ὀπγησατω. ἔπεζρ. ποι νογοαΐξειγο 
Τ πιαθεδ : ὀὑχνεῖ, εὐλαβῶς ἔχει. 

ὌΚΝΗΡΙ Α, ρέρνέεέα, που, ἰάθη. ΟΟ861]. Χ, χ8, ϑγπιπι. 
Τἠεοά. Ῥτον. ΧΙ͂Χ, 15. «Ἅ4{. Ῥτον. ΧΧΧΙ͂, 27. 

᾽᾿ΟΧΚΝΗΡΟΙ͂Σ, ρέρον. ὉΧ5, ἰάοιαι. Ῥτον. ΨΊ, 6.9. ΧΧ, ᾿ 
4. ΧΧΙ, 5. εἰ 4181. “ἴφιι. ὅγπιπι. ἽΠεθα. Ῥτον. ΧΥ͂, το. « 
ὨΝΌΝ, ρέρτίεία. Ῥγον. ΧΧΧΙ, 27. σῖτα δὲ ὀχνηρὰ οὐκ ἔφαγε: 
Οὐνὶ ὑκνηρὰ βπρΌ]ατὶ, πχιοάο ροείϊαηι ργο ὀκνηρώς, διιξ μετ᾽ ὀκνη- 
ρίας. 1595. Ογν ὲ Μ͵. Βνεπε, ὀκνηρός, ἀργός. Ὑ 49 οἱ 81:. ΧΧΊ, 
1.2. ΧΧΧΥΉΗ͂, 14. 

ν᾿ ὈΚΤΑΚΙΣΧΙ ΑἹΟΙ͂,, οοἵο πιξϊέα, οαοείος σηαΐδθ. Ὁσδὼ 
δὺς. ΝΌΩι. Π, 4, ΠΙ, 48. 1 Ῥατ. ΧΧΙΧ, 7. : 

᾽ΟΚΤΑΚΟ Σ]Ο], οοεἑημοπεῖ. Ἐοιτε ἀ04). μοσηξὲ, τῬΡατι 
ΧΧΙΣ, 52. Ῥαν. ΧΥ͂ΤΙ,.5. ΧΧΥΙΠ, 8. - πε πον, Οϑη. Υ͂, 

“.χ7..19. 2 ϑ8πι. ΧΧΙΙ, 8. εἰ αἰ], ἐν 
᾿ 



ὈΚΤΑΠΗΧΥΣ -- ὌΔΕΘΡΟΣ ᾿ θδᾳ᾽ 
ὈΧΥΑΤΗ͂ΧΥΣ, οοίο οεδέέογεπι. Ὠφο π5ΌὩ). 1 Ἀθρ. 1, 

16, δεγαῦο 1]. Ρ. 259. Α. «4ἦεπ. Υ. Ρ. χοδ. Ε΄ -. ΄“. 
ὍΚΎΤΩΝ, οοίο. ἡ; δα). Οθα. ΧΙΥ͂, τᾶ. 
ὌΚΤΩΚΑ1᾽ 2ΕΚ., οοἐέοαδοίπι. πη], οοίο: χ Ῥατ. ΧΧΊΤΥ͂, 

ἀ. 2ΔὃΡα. ΧΧΧΥ͂Ι, 9. -- ἠρὴ που: πων» Πρθυ, Το. Χ, 8. ΧΧ, 
“Ὁ, 44, δὲ 810 :. Ἢ | 

᾿ΟΚΤΩΚΑΜΔΕΚΑΤΟΣ,, αἀδοίπιμο οσέανιδ. ΤῈ ὩΣ θῶ: 
466. ΗΙ, ι. Αἀᾶο ΤΙαάξβ. 11, ,. δὲ ρτὸ ὀχσεωκαιδεκάτῳ, 
Ἡμῖν Και. Ἀαθδδὲ, τὶ “ἰά. δὲ Οοπιρί. Ἰερίϊτας ὀγδόῳ καὶ 
ἐχάτῳ. τ" ᾿ ' ᾿ 
ὍΜΒΟΣ, ορεθ, αὲνέξῥαε. Θίῖταο. ΧΧΧ, τά. ὄλβος ἀμέ.: 

τρήτος» ὁῥ68 ἐπεπιθιδ86. Σίοσογολέμθ: ὄλβορ, πλοῦτος, χρῆ-- 
κα, τιμὴ. ταν ᾿ 

Ὅ“ΕΘΡΕ)Ι “4, μενγιέσέσε, δπίξέμπι. ἘΞΛΏ 5, ΟὙϑέοποθο. 
[Ζλεοά. ϑοΡἘ. 17, 6. ὀλεϑρεέας. Ἠαρυΐς ῥτὸ ποῖ ἀρρο]!αῖῖνο ᾿ 
ἃ Ὧ13, θαδοίπαο., σαρμὲ ἀπιρωέο, φυριδδιιοάπαι Ζέεγοηγπιισ 
Ἑπξοοῖ, ΧΧΥ͂, 16. τοὐἀϊε Οὐνδελέπε, 1. 6. ἐπέσγξδοίογεα. ΟΣ, 
οὐὲ τυδοῖξ ὀλεθρίας, ᾳφαοὰᾶ νἕάο ἐπέται 

᾿ΟΜἜΕΘΡΣΥΣΙΣ. Μιὰς ἰηξτα 5. ν. ὀλόϑρευσος. , 
ῬΟΛΜΕΘΡΕΥ͂ Ὡ, ρεγάο, φνεγίο, δαξξξιπι αὐΐενο, 4} 

ὅλεϑρος,, '. 4. ὁλοθρεύω. ἘΞΏΣ,, Ογδέφηδεδ. ὅγπεπι. ΘορὮ. 11, 
δ, ἔθνος ὁλεθρενόμενον. Ὑ1ᾶς βυρτᾶ 8. ν. ὁλεϑρεία. Αἀὰς Ἐχοὰᾶ, 
ΧΙΙ, 45. Βεεὶξέ. 

ΟΔΕΘΡΙ'.44, ρμεγηδοῖδα, . οπέξδιόπι. Ὁ 5, ΟΥ̓Θίσγϑοϑ., 
[Τλϑοά. ϑορᾷι. 1}, δ. Οοῃξ. 8. νυ. ὀλεϑρεία. ϑαΡ. ΧΥ͂ΠΙΙ, 15. γῇ 
θλεθρίας. ἴεττα ρογπὲοὲδὲ ἀθνοία. ὅ Νίαοο. ἸΤΥ͂, ἃ. τὴν ἐπικριθεῖ-. 
σαν αὐτοῖς ὁλεϑρίαν, ἀεοτοῖατι 1ρ515 δαξέξμτα, ᾿Ολεθϑριώδης Βα-- 
νεῖ ᾷάαδεο:ν Ῥ. 126. ᾿ νι, 

ὈὋ..ῈἘ' ΘΦΙΟΣ, ρονηϊοέοδϑ, ὀνέξἑαζέδ. ξ3π, απαίδποπια. 
ΔΆερ. ΧΧ, 42. - τὩὯἼ5, (ὐγείθγιθαθδ. «ἴφι. οὐ Παάϊξέ.. Ομέπεα 
ΘοΡΒ. 11, δ. ἔϑνος ὀλέθριον. Οομξ. δαρτα 8. ὀλεϑρεία. Ὑιάε οἱ 
ϑιρ. ΧΥΙΗ͂, 16. | ' 

"ὍΖΕΘΡΟΣ,, »ονγηΐοξοδβ., οαξέϊωπε, πιογδ.. Ἔγ4., δαΐδίτπι. 
«464. ν- τ5. «- ὙΠ55 ἴπδη. Ηρ. διυδοίπαάογσ. ι Ἄερ. ΧΠΙῚ, 84. 
- ἸΘῚΟγ. ποιὰ υτΡὶ5 Μοδθιζδεια. «41. Ἰογθαι. ΚΟΥ, 2. 
ὄλεθρος. Ἐοτῖδδδα ἀεάπιχὶξ 86 [3 },) σχοίαξε, δωοοίαἐό, δὰϊ ἃ 
1, “έπειρβ, δέογοιδ, φαρὰ δεἴαπι Βαυὰ τατο δα ξέϊξ δὸ ἐπέθγ ἑέιεδ 
δΥΏθΟ]θπι δεῖ. - πο, αδοοίϊμέο, ἘΖΘΟΙ, ΥἹ, χά. -- ἀπῈ, 
Ρανου. Ῥίον, 1, 306. ϑδορθ᾽ ἼΠἼ5, υ;ὡἰ Βιυΐο δἰπι1}16 γοοδθε]α, 
οὐίδοέτεγε ἐξπιογίθ ὧἀοὸ πιϑέμθ δι αϊβοαῖ, - ὈΠῸΡ, τὠὐζόφα, 80 
οπιΐηθο ψμασνὶσ ἤἄσγδα ἱἐπιέλέο, ταϑιδρμοτίοθ ἄοπιο γ»αμοὲ, 
Ἠοο. 1Χ,6. - γὼ, οέγορέέμδ. Ιοτοη. ΧΧΥ͂, ὅ1. 111, δο. Ἀ6- 
δρεχοσχωσξ ποιϊουθον ναδέαμαϊξ, ηυδη) ἰπτετάμαι μαροὶ τδάϊχ 
πεν. - ἰῷ, »αδεαέξο. Ῥτον. ΧΧΙ, γ. Τοεθμ. ΧΕΥΤΠΙ, 5. - 
ἰῷ ρασε. αϑέαέον, Ἰετοτα, ΧΙ 111, 8. 52. -- πρρυ, αδεοέαίΐο, 
Ἑξοοι. ΧΙ͂Υ, 16. ϑερ. 1, Χά. φάρμακον ὀλέθρου 5 ταρἀϊοδηλθα- 

δ 



᾿ 
’ 

γο,. “ΟΛΕΘΡΟΦΟΡΟΣ .-- ὈΑΙ͂ΟΣ. 
ἔασι σοπέτα πιογέοηι, 46 δἰΐαπι ν. χὅ. ὁ ὁδρ. ΧΥΠΙΙ, 15. αδί 

νι ρεϊαχῃ ἐπέογέδπει »ἑέαδ 56ὰ γπογέδπι Ὠοϊδῖ. 
: ΟΜΕΘΡΟΦΟΙ͂ΡΟΣ, δκέξέιοπι 8. ρεγηϊοέθηι αἤὔδτοηε. 4 
᾿Μδοο. ΨἼΠΙ, 18. ὀλεϑροφόρον ἀλαζονείαν. 

ὉΜ Κόδ, ρονάο, λι. οδεοίαξομιθ οἶπρο, σοαγοίο.- Τηρτῖ- 
5218 Ὦδο νΟ66 τ81 δυῃῖ Ροοῖδδ Ῥτοὸ ὄλλυμε. ῬΧῚᾺ ΗἰρΆ. ἃ ΡΣ, 
αγοίο. Ἰοὺ. ΧΧΧΙΙ, γ8. ὁλέκεε γάρ μὲ τὸ πνεῦμα τῆς γαστρὸς, 
ο(τοῖδϊ 116 8 γἴτ5 σϑηῖεῖβ, δῖ ρεοϊοτίβ βρίτίἐυι8 τη6 ὑγροῖς 
408 ξοτπιυ]α ἰῃ ἀϊδίων ϑεπεπτα ομρίαϊέαδ, φία φιιὲδ. γαρ ἐξειτ' 
αὐ δεγπιόπθ8., φμαπαῖο ποτ Ροΐθδὲ κοργέπιεγα νεγδα δα. Νοβ 
ἀίοογα 801 θηνδ: 686 ογῶοξέ πιὲρ ας Εἶδον αὖ, 685 ὀγίηρὲ τπΐολ 
ποοῦ ππὲ, ἑοΐ πιδολέθ ογδέξοξοι, βγπαπιαολι γΟ06 συχκαΐειν, 
ἢ, 1. δ6π8 δοᾶάθῃι τι8:8 6δῖ, ϑιωῤάσο: ὀλέκξι5 φομέύει, φϑείρεις 
- ὅπ ΡΙΗ. Ῥεπέξιδ Ρονγαῖο 8. ΘογΓεπῃρο. Τοῦ. ΧΥ͂ΙΙ, 1. ὁλέκομαν 
πνεϑματι φερόμενος. ἨἨεογοῖλ. ὁλέχειν (510 θη μι Ῥ8:8 Ῥαϊπιονγέι 4 
Ῥτο ὄλυκειν), ἀπολλύειν, πολιορκεῖν, φονεύειν. ἄδην: ὀλέχοντο, 
᾿ἀπώλοντο"» ἐπολιορκοῦντο, ἐφονεύοντο, ἐξωλοϑρεύοντο. 

ὉΔΜΗΔΥΧΝΊ, 4, ἐοέμπι οαπαάείαδγιπι. τὰ ὙΔΣΣ,, οαγε- 
«ἰδἰαδγιεπι ἐοέμην ἐμά. Ζαοῖ. ΤΥ, 2. 8510 Ἰορίτυν Ὧ δὐτι. Ναοέδ. 
δο Κὐγολόγδ 4ποαδ σοοπἰπποῖϊμ) Ἰορὶε, 8Ό 8ὲ υπἃ νΟΧ 6886, οἴτὶ 

ἔδηνθῃ δϑρδγδῖϊπι ᾿θρϑηάυπι δὶς ὅλη λυχνέα, βἴοιξ' οἱ 8111 οοάλοθ8' 
βαρθηῖ, ἃο ἴῃ δἀϊίῖομο ἤγαποοβμγέοπδιὶ ὀκρτθβϑαμι 6ϑῖ. 

ἍΜ ΤΓΙΣΤΟΣ, ϑροι]αῖ. ΔΒ ὀλίγος, πρέπέπιεβ, ᾿Εν ὁλε--. 
γίστῳ Ἰορῖταν δρυᾷ ὅγηιπι, Ῥέα. ΤΟ, ΧΧΧ, 15. ρτὸ Ὁ9Ό9. - Ῥγδδ- 
ἰοτὸδ ἸΘρΙαΣ ὀλέίχεστοε Ῥτὸ Π, νέγὲ Ραμοὲ, ἀρυά ἼΧΧ 1ε5.᾿ 
ΧΙ, ̓  γά. 

ὍΜΓΟΒΙΟΣ, φπκέρμο ἐφπερὸν νένεηδ, ραγωπι ἀμναδέζ. 
πὰ ἽΣΩ., οὠγέμδ αέόγεπι. ΤΟΌ. ΧΙ͂Υ͂, ι. 

ὈΜΛΙΓΌΠ ΟΕ Ω, αὐ Ραμοξξαίοπι γϑάρο , ῥαιδοϑ [αοίο, 
ἐπιπείπειο. δίν, ΧΤΨΊΠΠ, 2. τῷ ζήλῳ αὐτοῦ ὠλιγοποίησεν αὐτούς. 

“47 ἕ ὉΣ,, ἐχέριιδ, ρακροιί. ἽΠΝΕ, ὠπ8. θη. ΧΧΙΧ,. 
20. εἷς ἡμέραι ὀλέγαι. Βθη6 φυοδᾶ βδιηϑάπι. - .π 12, ποῦ γθ-: 

ων 

δων, ἢ. 6. ἐπναϊαμδ. ἃ Ῥαταὶ. ΧΙ͂Υ, κι]. ἕν.'ἅ πολλοῖς καὶ ἐν 
᾿ ῥλέγοις. “- ὈΛΡῸΣ ΗἸΡὮ. πιέπμο. Νιαμᾳ. ΧΙ, 52. ὃ τὸ ὀλίγον, 

80. συλλέγων. - ὙΣΤῸ, Ραμα έξιπο. 168. ΧΧΙΥ͂, 6. - Ὅν. μον. 
ΧΧΥ͂, δ2. Τ) απ, ΧΙ, 55. ἐν. ὀλίγῳ ἔθνει, οαίρμα δερῖα. ΖδΟΒ. 
Ἰ, χὅ. ὐργίσϑην ὀλίγα, ἔγαβοαθδν ματι. ΟΟἾ6]. Υ͂, κ᾽. δ 
1181 ϑδδβριυϑ. - ἼΣΥΘ, ρασχέρσωμπι, ὦ Ῥαν. ΧΧΊΥ, “4, ἴον. 
ὙΠ, 7. - 5.0 ΡΙυν, λοπιίηθα. Ὠδαῖ. ΙΝ, 27. Ῥβαϊηιν ΧΥ͂Ι, 
156. δὲ ὀλίγοι ἀϊοαπτοτν Βοπιῖμθ8, αυοὰ παοπιρα ρϑιοὶδ ἀϊοθυϑ 
νἵναιι, οἴ ῬΡδθῃ 9 εἰἴΐδτῃ, ἄυπι σίνοωῖ, τιοσγῖυϊ ϑιηῖἴ, ὀλιγόβιθε, 

Ῥδαοῖνῖν,.. Οδοΐδευμι ἰοοο ἀπ᾿ ὀλίγων ὁκ ΤἈδοσογδέο οὲ ϑοάα 
ἀπολλύων τοροπδηάππι οεπδοὲ ζχϑέογμδ δὰ ϑωάαηι 5. ν. ἀπολι 
ἐύων. ιάα ἈοΙῖδΒ 1. Βος. ἀὰ Ἐ.1. γιάοϊωσΣ ἴδ ΤΑδοσονθ. 
ἐπι8 ῬοΙΙῸ8 ἀπολύων 65 1586: αὐάιν δαΐπὶ Ἰμιογργειδιϊουῖβ οᾶπο 
88: παραπέμπων͵ εἰς ϑαάνατον. Ἡοηδίετιδ αηἶπι. ἐπ Ῥοφέπι. οουμλϊα 
οἷ Ἰοροπάπι ἀπὸ λαῶν, ἀπὰς ξαοϊθ οἵ ἀπ᾿ ὀλέγων, οἱ ἀπολ- 



ὍΑΛΜΙΠΤΟΣ ΓΙ ΝΟΜΑῚ -.-- ΟΑΔΙΓΤΌΣΤΟΣ. γι 

λύων οτἶτί μοϊαοτίτ. ΤΙοόγϑα. ΧΕΙ͂Ρ, 48. ὀλίγοε ἀριθμῷ. « 
ΠἼΒΌΘ ὋΣ. 'σεη. ΧΧΧΊΨ, 50. ὀλίγοι. Νόου Ἰορϑγυηῖ "Ὅν, Ἐξ 
ΠΟΠῺ1}}18 ν᾽ ϑυπὶ 681, Νδι 9, 272 εἦ, δρυὰ Δοιεδμίορεις νέγιμτι, 
λοπιίπεπι ποῖδῖ. Ἡΐπο Ηθργδοὶδ βυπὶ ἽΞΌΣ "ὯὩ Λοπιέπθθ πε: 
πιεγὶ, φιὲ ζαοίζθ πιδεπιοῦ αὐὶ ροδεμμέ, ολίγο. Αἀὰάδ Ῥβαϊη. ΟΥ̓, 
13, 880. ΥΠ, 9. ψώμμος ὀλίγη, ἄτδηδ νἐϊδ. Ὑιάδιυς δηΐδι 
ὀλίγος Ἀ. }. ποῖᾶγα ἑαΐ, φμοα πιμζξίέωμδ ργοξξ πεὸ αὐδέμπιαπάμπε" 
“,, δῖτδο. ὟΊΙ, τι, ολίγον 46 ἐσπιρονθ δοοϊρϊοπάμπηι εδῖ, 406- 
Ὠἷδπὶ ταχὺ ΒΌΡδδαυλῖοξ, 510 ὉΨΌ βύτηϊ ροῖοϑὲ ΖδοΒ. ἱ, 15. 815. 
ΧΥ͂ΠΙ, 9. ολίγη ἔτη 860. οοᾶ, Καί. Ῥταδέδτο Ἰδοϊίοπϑπι χίλια 

᾿ ἔπη, φυδι δα θοὲ δα. Οὐπιρίμέ, οὐ δογίδπι οσαϊίουΐβ. ϑισχ Χ, 
32. ὀλίγου. πιοαϊΐαο δὲ δαίμνμο ργϑέΐο,, δὲ ἐμεδέο πιΐπογε. 

᾿ΟΜΖΠ;ἪΙῸΣ ΓΠΝΟΜΑ),. Ρακοιιο 3ῆο. "ὧς, ἴον. ΧΤΥ͂, 21. 
ὌΜΜΙΓΟΣ ΕἸ ΜΠ μαιοιδ διεπι. ὉΜΌ. Ἶε6. ΧΧΙ, 16. 

ς ὍΔ ἜἝΓΟΥΣ ΠΟΖΕ' Ω, Ραικιοοα ζαοίο, αὐ ρμαμοίξαέσπε γϑαῖ- 
ἦξο. ῬΡΌΣ Ηρ. ὅγπιπι. Ῥ8. ΟΥ̓], 58. ολίγαρ ἐποίησε. -“-Ο ΥΡ 
ΡΙδ, ομὗέο. ὅγπιρι, Ῥ8. ΟἹ, δά. 

ΣΝ Ὁ ΓΩε, ἐπ ρανρο, Β. 6. μὲν ὄγϑνϑ ἐθπιρμβ. ἦπε. 
ἴον, ΧΥ͂, 20. Ρτὸ ξϑῷ ἼΞΌΘ, πωπιθγδ αἴτιοι. 

ἜΣ Π᾿ ᾽ὴἊΟἼΖΓΟΝ, 80. χρόνον, αὐ ὄνονο ἐδηιριιδ. ΔΛ), δν, 
ῬΡορίμαιο, «14. ϑγπιπ. Τλοοα. 100. ΧΧ, δ. ϑολ]οοῖ ἐδ Ρνο- 
Ῥίηφιο ἀΐσαπι ΟΥθηια]ε8 ἀθ γα αὐπιούππι δνενὶ, 810 Τ δαῖ, 
ΧΧΧΊΪ, 17. Δἐ δὰ ρῥγορέπφμο δαπὶ 2) ͵ὲ, φιμῖδι5 ποι ἑδα ῥγὲς- 
σπι αὐλαεδογαπθ. ΑΥδ. ἜΧΗ ἢ 8606 ὄγονθ ποῖδτϑ ἀοουϊξ 

δολυϊέοπιδέμα ἴχι Ορρ. πιὲπ. Ρ. 89. 88ρ. ΧΥ͂Ι, 5. ἐπ᾿ ολίγον, Ρατ,-: 
ἐμδηπ, αἰξηιαπιαίϊζιοο. ; .»" : 

ΜΕΤ᾽ ᾽ΟΑΠ ΟΝ, ραμῖο ροβϑὲ," δγονὲ, ϑδρ. ΧΥ͂, 8. 
ΠΡΟ". Ὁ“ ΓΟΎ, ραιΐῖο απῆθ, 880. ΧΙΥ͂, 20. 
ΠΡΟΣ ὉὈΔΠ ΤΟΝ, αὐ ἐσπερμδ, αἰϊᾳφῳαπιαω. α. 

ρυύμα Ηοϑβ. ΨΙΙ, 4. ὈΝ1 π182] Βαρϑὲ ἰπ ἴοχῖα μοῦτ. οἂἱ τῶ 
δρομάεαϊ, ϊδῖ διοῖοσ Βυΐῃβ νϑυδίοηἱβ ρσὸ Ὅ9ῈῸ Ἰορογὶς ὉΣ Ὁ» 
δυξ ἫΡ ὉΨῸ, αυοᾶ μτδοΐοσο. δ8ρ. ΧΥ͂Ι, 6. - 

“Ο1] ὈΔΠΙΟΝ. ὉνΏ5. 7πὸ. ἃ ϑ8:.. ΧΙΧ, 56. ὅτι ὀλέγον, 
Τιαρὶς ὉΖΣῸ 12, δὺξ ρσοπυμπιδίλομο ἀϊοίδηι18 ἔοτίαδεο ἀεοθρῖαδ 

ξυΐν, ΤΟΧΧ ὡς βραχυ. 

ἝΝ 

Φ 

᾿Ο““ΓΟΣΊΟΣΣ, ρονραΐοισ, ραιποὶδϑέπιμδ, πξηέπθϑ. ΘΒ), 
ημϊωδ. ἃ Ἄορ. ΧΙΡ, 26. - Ὁνρ. Ὅσαις. ΙΙ, γ. Αἀάθ Ὠδη. 
ΧΙ, ,ὅ. 660. ςοἄ, Ολὲδ. -- ὉΨΏ5. Βεαῖαι. ΟΙΥ, 12. - ὙΣ5 ὉΡΌ, 
Ραγνεπι ραμοιπι, Ὦ. 6. ναϊεῖο δαίριιη. 168. ΧΥ͂!, ιά, - 9 
Ρίυς. λοπιίηθα. Οοη. ΧΧΧΙΥ͂, 209. 1ὦἑῬας. ΧΥ͂Ι, 19. 168. ΧΙ], 
14, 1γοβεοπέμε Τοηέαπι. Ρ.8ά. μυῖαι, ΓΙΧΧ ἸΌΡῸ 16ρ1856. Ὑ146 
ΒΌΡΙΔ 8. ὀλίγος. - ὌΣ, ραγυμδ. ΝΙοΙ. Υ, 2. ολιγοστὸς 8. 
[ἴα ῥ]οτίααο οο44.. ϑεὰ οοα. Βαγδεν. Βαθϑὲ μὴ ὀλιγοστὸς, υ 
ἐΐδαι Θεὲ ἀρὰ 7ογέμλίαπιπι δὲ (γρεέαπωπε, αὐϑαι Ἰδοϊἑοπ θαι 
δι ἴδ δες 5 6ϑὲ “7αξέδαρμα 11, 6. Ὡδὶ οὐδαμώς ἐλαχίστη ἰ6ρ15 
(τ, Εδοὶς πο, αυοά ἀμ; ἴω Οὖοᾳ. δα δγπέακχ. δοῦν, Ρ. 81. 

-- 

᾿ 

“ 
---- .-.- Ὁ ..,.. 
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οὈεεγνανεῖ, νοσδ Ὑ55 Θρροείίδε γπαρηΐ εἰ Ραγνὲὶ εἸρυϊτῆςα- 
. ἄϊοπες δαδεεα, ἄμππι δῖνο ρεοζ ξ ,. δῖνε Ῥεῖ ἕ δΟΕΙ͂Β: Ροεεῖζ, 

ϑίς δ, ραμομδ, εἴ ἢ ΞΔ παρίέια. - ἸΌΡ, ἰάεπι. 1ε5. ΤΙ Χ, 22. 

Απιος. ΥΙ, 2. ΑΜά,2. Αἀᾶάε ϑίῖτδο. ΧΙΎΥΙΠ, 1.7. ι Μίδσοσδθς 
1117, 16. δὶ ὀλιγοστὸς ποῖδῖ: ρακεοέε σοπιδέαξεα 56 :" στεπε ραπ-- 
οἷο, ΤΌ. ν. 17. 

ὈΟΜΠΙἊῸΟΣΤΟΙ͂Σ ἘΞ) Μ7᾿, ρεγραιομς δπθ. ἘΠ9Ὸ, Ρμαγνιδ 
ϑειπν ὑδὲ ἐναο νοὶ πῶπιογο, νοΐ φιεαπέίέαίο, νοἰ ργϑέῖο. Ἐπχοά. 
ΧΙΙ, 4. Πς 

᾿ΟΗΠΌΣΤΟΥΣ ΠΟΙΒΩ, ρμογραμοος ἔασίο. ὈΝ9ῸΝ 
ἨΠΡΒ. πιέπμο, αἰπιέπμο, 1ονῖς. ΧΥ, 22. Τος. Χ, “5. ἘσδοΝ.. 
ΧΧΙ͂Χ, 9, ὶ 

᾿ΟΑΓΟ ΤΗ͂Σ, ραμοέίαθ. ἌΧρ ῬΙΠ, σμεγίο. Ῥπ5. ΟἹ, 44. ΄ 
Ῥτοπυπίίϊδταηῖ χρ, αδόγενέαέέξο. ᾿ 

. ΟΜ ΜΠἪὌΌΧΡΟ' ΝΙΟΣ, επκέριε ἐσπεροτὲδ, πεοπεδιεξασιδιε8. 58}. 
1Χ, δ, Ὑ14ε Ῥῥγγπέολμπι ἴθ «(ποοαάοί. ργ. Βεἐξογὲ Υ οἹ. 1. ν. ὃ. ᾿ 
οἱ ϑέμγΖ. ἴθ 7.εχ. Χεηιορἦ. 5. Ὦ. ν. 

᾿ς ΟΜΓἊΓΟΨΥΧΕΩ, Ῥωσμο αἀπέπεο διπι, ἀπίπιο ἀφῇοῖΐο, 
ἐγερέσιμσ δμπὶ) ἱ. 4, λειποψυχέω. ἨΌϑΩΣ ΗΠ ΒΡ. οὔγμον. Ῥ58 τ. 
1ΧΧΥῚ͵ 5. - ηὐνηη ἩΜΒρ. ἀπέπιο ἀφῆῇείο, αἀπὲπιξ οεἐἐφερίτε 
Ῥαξίον. Ιου. ἸΥ͂, υ. ὠλιγοψύχει, καὶ ἀπελέγετο τὴν ψυχὴν αὖ- 
τοῦ, -- ἢ, ἰαϑδι. Ταὰ, Ψ1Π, 4, δὶ ὁλειγοψυχοῦνεες 68ῖ αἸίοδ αν 
ζεγργοῖῖ 6. Ναπι ΟΧΧ ἐγαπδιυ]δγαηϊ ρΡὲγ πεινῶντες. - ͵83 ἼὝΣΏ, 
σαπριϑδέαξν αὐέπιωδ.. Ναυη. ΧΧΙ, 4. [υἀ. Χ, 16. ΧΥ͂!, 17. υϑὲ 
ὀλιγυψυχεῖν πο αὶ ἀφδεροπάσγα ἀπέπεμπε, αὐ ἀδερενγαΐέοπαπι ἔνα 
αὐώμοί. Αἀᾶἄο ὅγπιπι. Ππδοα,. Ζαοῖι. ΧΙ, 8. - σὴ γλ, ἐπαηΐ- 
᾿ἐον' 7}ζαἐέχον. Ἠδὃ. ΤΊ, 13, Τά. ΥΠ, )σ. Χ1Π]|,. 9. δῖγδο. 

. μὴ ὀλιγοψυχήσεες ἐν τῷ κρίεειν σε. Κἔμίρ. ποπ αοξαΐδ ξένα, Ὦ. 
6. ἰαφαοδα, ἐπαέρηθ, δ6ὰ ΟῚ δὲέ {101 ἐαραϊοδιπι, οἷ ἀτιχ λα ηι 

“Ῥιδεβίατο; Ὑ146 ϑρέσέέ, 11. Ρ. ᾽ι58. δεγολ. ὀλιγοψύχησα, μι» 
φροψυχητα. [ 

᾿Ο.ῳΓΟΨΥΧΊ ΄, 4... ρμδείϊαπὶπιξίαϑ. ἈΡΌ ΤΝῪ, σοπέμς ργο- 
7εοἰτοπΐα, Ὦ. 6. γαρέαέσϑέπιιιϑ. Ῥβα]πν. ΟὟ, 8. ἀπὸ ὁλιγοψυχέας, 
ὉΡῚ ΠΟΏΠΌ] αὶ δι πδταης ΤΟΧΧ δἹίδπι Ἰδοι οι θπι βϑουῖοϑβ εβ.- 
86, δἷ βοτί888 ἼΧΙ ΓΛ 16 1886; 8111 γὅτγο δῖδιυιθηΐ, ρτὸ ὁλιγο- 
ψιυχίας 6586 λαίλαπος ἰεδενάσπι, αυδο ἔωϊτ Αοδλἑογὲὶ σουπϊοοῖα- 

τα. Μ|1 δυΐοπι 1: 68Ρ6 1886 νἹἀδηϊος δΥαΡ. ςῶν ᾳυοᾶ᾽ πιο- 

δίιεπι, δοἰξέ. ἑξωπι 6886 ποῖαϊῖ, ἔμ. »μοϊδαηὶταδαϑ. , Μιολαοῖέα 

ῃ ϑιερρίεπι. Ῥ. 1θή9. οοηξοσξ Δταρ. , Τύοοπι ἐπ ρΡέδοίοΥ Τ8ς 

οἱργοοανίέ, μὲ ζεγο ἐπ οδἰϊφιέισα απὲπιὶ ἐποέαογϑέ, ἀπ 9.8 110}. 
. δέφμθ ργορίπαιιϑ θναϑίδ. - ΠῚ ΧΡ, ἀπριιδέξα δρέγέέμδ. Ἑ χοᾶ. 
ΥΊ. 9. ἀπὸ τῆς ὀλιγοψυχίας: ὉὉ1 δοδοί. ἀπὸ κολοβοότητος πνεύ- 

ματος, ΟἵὝοονο απέπιὶ ἀρ δέξαπι ἀρΡΡΟ)1δῖ, ορδοσνδοῖθ ὠγμσδο πὰ 



ἱ . 

ὉΑΛΙΤΟΨΥΧΟΣ --᾿ '᾿ΟΑ͂ΙΣΘΗΙ Δ. γῇ 

Ἴναρπι. Κ εἕέ. πε. Ον. Ρ. ι5ζ4. Αἀάο Ἡΐρροον. εἷο πεονὖ, γεμῖ, 
Ρ. 594, 6. αϑὲ δεηϑὰ ρτορσίο Ἰερίτασ. 

Ὀ.ΜΓΟΙΨΥΧΟΣ, Ῥιδέἐἐαπέπιξδ, ἤοπῖο μειδέϊίο απέπιο, ᾿ 
ΠῚ ἢ Μ9Ὶ, οοπέν ἐξ οὲ ἀμπιΐξὲδ ϑρέγέξι. Ἰε8. Τ, ΤΙ, γ5, «τ΄ 
ΠΝ), ἔοεια. αἐέγέία. Ῥτον. ΧΥ͂ΠΠ, ιά. - ἼΣΌ9 ρμᾶτί, ΝΊΡΕ. 
ῬΙαεθῖρ4. 1668. ΧΧΧΥ, 10. οἱ ὀλιγόψυχοι τῇ διανοίᾳ. - ϑβιυῦ 
ΠΙ)) ἀἰοίδνια τρέγέξε. 168. ΕἿΥ͂, 6. - τ ἼΧΏ, ἀπριρέμα ρὲ γί-- 
ἐμ Ῥτον. ΧΙ͂ΥΨ, 51. δὲ 4111 μεκρόψυχος. Ψίδδ εἰ Ταάϊτἢ. ΥΙΙ, 

. ὙΠὯΙ, 9. οἕ δίτγδο. Υ̓́, 9. δὲ δὰ Ἐ, }, Ογοέέμπηει. απ. εἴ ἃ 
λει. Υ, 14. 

ὈΜΓΙΟΏΩ; αἄ Ῥαμοα γραϊΐσο, ἐπιπιέπο. ὈΘῸΜ ῬΚΒ. ἴαπ- 
διιδδοο. Το]. 1, 10. 12. Νάδυπι. 1,4, - ὉΡΌ: ὉΡΌ! ΟΡ ῸΣ, 
ΒΑ], ῬΙΏ, οἱ Η!ρΒ. 2 Ἄδερ. [Νν, 5. Νεβει. ἿΧ, 32. Οολεὶ, 
ΧΙ’ 5. Ἅ4:. ῬΕ. ΟΥ̓Ὶ, 88. ϑγπίπι. 1}. ν. ὅ9. - ὃ05, ἀφἠοϊο. 

Ῥε. ΧΙ, χ. ΑτρΡ. δ » ϑόραγαγο, δοίμπρότο, ΟἸα] ἃ. 505, ἐπ. 

Τριρέμδα αἰὐδγιεπερογθ. - ἼΩΝ, ϑτγαάἑον. ΗΔ». 11, χ1. 1,66. 
Συπὶ ρον ΘΒ 0 ἢ ἜΡ ΧΩ, ἃ ἘᾺ φπέβεμα {εέε. - ΧΡ, ἀδειεγέον,. 
Ῥίον, Χ,. ὃ. «4. Ιυὰ. Χ, ΠΝ ὁλειγωθὴ ἡ ψυχὴ, πρξονεξαι 
ΔΗΪΏΙᾶ. 

Ὁ“ ΓΩΡΣΩ, Ῥάγιπι ΟΠΡΟ, πορίΐρο, Ραγνὲ Πρυβᾶοι ὈΝΞ, 
“ρόγπο, Ῥτον: ΠΠΙ, 11. μὴ ὀλιγώρει παιδείας κυρίου, πιὸ πορ ἐϊ-- 
8α4 ἀ1501Ρ11πᾶτὰ ἀοπιίπὶ. Ἐδάδπι ἱπᾶθ αἰξετῖ Ἀροσῖο!]υ5 Ηεῦτ. 
ΧΗ, 5. Υπάο ἴῃ Οοαδ. ἴὰ Ἐρ. σά Ἡδδν. μὴ ὀλεγώρει, μὴ ἀμέλει. 
Οοαῇ. Ὠοίξαπς. Κ΄. Η ΤΙ, 27. Ἠεγοῆ. δλυγωρεῖ ἣ ὀφϑυμεῖ, αἀμε-- 
λεῖ. Ἰάοπι: πολυωρεῖ, πολλὴν φρονείδα ποιεῖται. ἐναντίον δέ 
ἐστιν τὸ ὀλιγωρεῖν, ὀλίγον φροντίζειν διὸ καὶ τὸν ὀλίγωρον ἀμε- 
λῆ λέγουσεν. ϑμἑάαα ἴὰ θλιγωρήσητε" ὀλιγωρεῖν γὰρ λέγεται τὸ 
θλίγην ὥραν ἔχειν) ἥτου φροντίδα. Οουΐ. Παγροογαίέοποπι, 6ζ 
Αἰ δενεὶ ποῖ. αὐ Οἴοδ. Ὅταοο. ἐπ Ν. Τ' Ρ. 183. 

ΟΌΛΠΙΏΩΣ, μαγιπι. ὈΡΏ, ἀμ" “4, 1.6. Χ, 7. ἔϑνη. 
οὐκ ὀλίγως » 8:“πέ68 ποῖ μαγιέπε. 

ὈΖΣΘΕ Ω εἰ Ὁ ΣΘΑΔΠΝΩ, ζαδον, Ῥγοΐαδον, οαάο. 
πη, ἐπογνο πιθ. τον, ΧΙΥ͂, 19. ὁλισϑήσουσε, αοοϊίοπέ αα 
Ρδάθα, 80. λοπογὶδ παδεηαὶ οαρέαπἴασάιιθ δεπθνοοπέέαα ργαίξα. 
δὲς. ΗΠ, 25. ἈΒ1 ὀλισϑαίνεεν δειδὰ ἨΙΡΒΣΐοΟ ποῖδι γρθν ἔασογσ,.. 
ΘΟΥΡΙΤΙρ ΘΓ δ, Ῥεγάεγε. Ἰν14. ΧΙ͂Υ͂; .. μακάριος ἀνὴρ, ὃς οὐκ ὠλί- 
σϑησεν ἐν στόματι, Ὀεδῖυδ νἱἷἱν, ηαἱ Ἰΐπραα 86) δδιπιοηῖθιδ. 
ποη ῥεσοαίέ. Ζοπαγαδ 1,εὕ5ζ. 1886. "βλισϑεν καὶ ὠλίσϑησεν, ἀνεὲ 
τοῦ ἔπεσεν. δ'τ. ΧΧΙ͂, γ. οἶδεν ἐν τῷ ὀλεσϑαίνειν αὐεὸν, δυπι 
[αοϊ αὶ ἐ ἐπὶ ἐγγογοηι ἰαδὲ πιδτ ληῖ, 

᾽᾿ἊΟΜΠἾ ΣΘΗΜΑ͂, ἰαράιο, σαδφιιδ, ΦΥΤΟΥ͂. »5. , δοοπιεπι, ἤηπο. 
εἰ ΤΙΧΧ Το. ΧΧΧΥΠΙΠ, 22.΄ καταλύσουσιν ἐν ολισί ἢ ασὸ 
πόδα σου, ἀϊνετίοτθ ξαοῖθαξ ἴδ ἐαρδέδιωδ ρεάδθιι ἴπυπι, πϑὲ 
ολισϑήματα βδυμῖ ἐσοὰ ἐμδγίοα, δὲ ζαοΐέέα φάξ ἔαρϑωδ. Ζεν, 
Οὐνε δὲ 218. Δγεπι. ὀλισϑήμασε, πλάναις, παραβασεσι. - "ΠἼ, 

ἐπεριμείο, δοϑ. αὐ ἰαρεμπι, τ. γωέπα. Ῥβαϊαν, ΑὟ, χὅ, ΟΣ, 

-- 
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8. - πρδη., διαπαξεῖδο. Τ)δπ. ΧῚ, 83.. ἐπάξουσι ἐν ὀλισϑήμασι, 
ἘΡὶ ολισϑήματα δυπῖ ὀίαηαιέδαα, αμὲ οπιπα,, φμέδιεσ αἰΐον αὐ 

, ἀροεέαείαπι ἑποίέαγα οοπαθαπέμν, Ὑιάθ δθᾳυ."-- ὨΠΡυ ὅπ, Ρ]υτ. 
ἐμδγίοξέαῖσα, δίαπαέαΦ. Ῥδαμη. ΧΧΧΤΥ͂, γ. δι. ΧΙ, 21. οὲ 
δά. προστεϑήσονταῦ ἐπ᾿ αὐτοὺς πολλοὶ ἐν ὁλιδϑήμασε, παιυ]εὶ 11116 
δάϊιηρεοαῖατν δγγογέδια. Ηδογολ. ὁλισϑήμασο, πλάναεςἷ, παρα- 
πτωμασι. - ΠΡΌ, σχρωΐσέο, δαὶ ροῖλι ἐνερωίδίο, 80. δὰ 14-- 
Ῥευΐι: 1ξ, γνέπα. ὅὄγπιπι. Ῥεον. ΧΧΥῚ, 28. Ὑιάο οὲ δὲ:. ΧΧ, 
18. }ἰαίο Τ7Τίπι. 111. 43, Ο. ' | : : ᾿᾽᾿ΟΜΠΣΘΉΡΟΣΣ, ἠαδιεϊὲν, αρειὲ οδποχέιδ, ἰμδγέοιεδ. ῬΌΠΣΝ 
ἩΙΪρΡΆ. δέαπαϊον. ϑγπιπι, Ῥτου. 11, 16. ἧς οἱ λόχοι ὀλισϑηροί. 
Τἠεοά. Ῥτον. 1, 5. Ἡδογοῖ, ὀλισθηρὸν, πεωεικόν. ᾿ 

ὌΜΩΣΘΟΣ,, ἐαρδιιδ, σαδμδ, γεΐπα, εοἴϊαχι ἔοσιεδ ἱωδιέοτε, 
εἰδὲ ἰαρϑιε8 6δὲ ξαοέέϊε. ἀρὰ τι, ἰοσις ἐμδγέσιδ. ὅγπιπι, Ῥα. 1, ΧΧΤΙ, 
18, εογολ. ὄὅλεσϑος. πτεωσις. ; 

ὍὉΔΚΧΗΣ, ἐνασέΐο, ἐποίἑαξίο, ρμοπάμε ἑποϊέπαέωπι. ὑρυΐο, 
λάθη. Οεη. ΧΧΙ͂Ρ, 45. Νυτ. ΥΙ1, 15. 106. ΥΙΙ, “1. δ6ο. Οκοη. 
οἱ Οσπιρὶ. ϑιτ.Ὗ ΠΙ,. το11} 11εἴρατο οὰπὶ ἀϊτίοτο ἔθ, μήποτε ἀντι» 
ὁτήση τὴν ὁλκήν σου, τ 1181 ργαθνδ]θαῖ ἴὼ ἰυ ἀϊοῖο, 'Δὰξ: πὸῖο νίη- 
οδὲ ἴῃ ἰυάϊοϊο; υἱ δἰ πι ] τ40 ἀδδαπιξα δὶξ ἃ δῆδποο, 'π 418 8]- 
ἴοτα Ῥδτβ 508 σταν [δῖα ἴγϑϊξ Ἰονίοσειι. ΑἸΪΐ μεσ ὁλκὴν 18 16116- 
ξπῶι ἐρδαπελέέσπι, σαθ φασὶ ροπάϊμα ρτανδέ δ ορρνέπιαέ. Τῖα εἰς. 

᾿ χπθ ζονέθ οοπέγα ἐθ6 ροπδέξέμαξς ἐξέθπι. 2 Ἐπάν, ΤΗΣ, 65. « Νίδοο. 
ΧΙΡ, 24. Ἡοογοῖ. ὁλκὴ, δύναμις, ῥοπὴ, ἰσχὺς, βᾶρος, ῥυτὴρ, 
9) ῥδυτίσταϑμος. 

ὝὍΔΚΑΚΙΟΝ, πιαρπεδ ογαΐέεν, ροϊνὲς, ἰαδγπι απιρίμπε, δ δοτεη- 
εἴωπι δἰπιὶἰἐμαέποπι πιαρηὲ ργαέογ δ ξογπεαίωπι. Ταάΐϊε. ΧΥ͂, 15. 
ΑΙΐδ5 βου διταν οιΐδη ὁλκίον. δεγοῖ. ὅλκιον .- μέγας κρατὴρ, 
λουτήρ. Οοπῇ, Οαδαμδοηῖπι πὰ “Πἐλδπάσιεπι Ὁ. 545. ᾿ ' 

“ὍΜΜΥΜΠ νοὶ ᾽ΟΜ ΥΩ, "ΟΛΛΎΜΑ),. ρενάο, μεονηξ- 
᾿ς φέοηπι αἴζεγο, οσοέαο, μϑῦθο. "διεὶ διε, δ] δὲ ῬΙμ, Τοῦ. ΤΥ, 

11. Ρχονυ 1, 52. Χ, 29. ΧΙ, 7. - Ὡνὰ ΡΊΒ. ρογέωγδο. Τοῦ. 
ΧΥΤΙΠ, τι. - » 5 [ΗἸ ΡΒ. φιέδδοσγο ζασίο, αἵ ἰὰ Ἀὰὼ] ποΐῖαϊ 
«ἰέογισπρο. ΤΙοτθα. ΧΧΧΙ, 2. ᾿μὴ ὁλέσητε. ϑεοαπάπιι ,ϑολωζέδη. 
δίμπι Ογὶρ. ἤεῦν, Ῥ. χάϊ. δθι. Ἰδρθόσαπε 32} εν). - Ἐώξῃ, 
οδίϊσο. ἴον. ΧΧΧΥ͂Ψ, 1γ. ολλύνεα, οαἴτπδ νογδὶοπΐβ πῸ]] πὶ, 
ΑἸ ἵδη ταιΐομθα τα άθγο ν8]60, 4υδ 4008 ὐϑὴὶ δἴϊδπι πα οἵῖο-- 
πθτὰ ΦΟΟΓΟ γα δ0 γεργέπιδραξ ΒΔθΘῖ. - Ὀπι, νέοέοπέέα. Ῥτον. 
ΧΗΙ, 4. ὀλοῦνται. Τιεροταηξ ξοτίαδ86 Ὁ. ν8] ὈΘἢ,. ἃ ὈΌΏ, δοἶ- 

οὖ Ζίᾳισεσονθ, ἐξχωρογἑ. - ὨΛΞ., φαδοξηαϊο. Ῥτον.1]1,.2. -- ΠΌΞΌ 
18, πάμοξα ρου βάξ, Ῥτον. ΧΧΥ, 19. [τ Βέοίἑιια ἐΣ Τγοπιπεῖο. 
βοὰ τὰϊῃϊ, ἀἰϊεροπίζοσο οὐ]]δῖίομθ πίτίυδαιθ τοχξὰβ ᾿ηδιϊεαῖδ, 
νι ἀοηϊυν ΤΟΧᾺ Πυὰ ΠΌΞῸ ἴῃ νογδίοῃθ δια ῬΎΟΣΒ5 ὉΠ1181886, 
εἴ ὀλεῖται Ῥοῖϊιβ »γετεΐποτο δὰ ργαθοδάθμηβ ὥνο, ἀυοὰ νυΐρο 
ἐωκχαΐέμδ τεοῖα νοτιϊτατ, 564 ", }. ἃ ΟὨΧΧ ἀοάποξυπι δεῖ ΔΡ πῊν, 
φιορά :ὰ 1. ϑγν». ἴῃ οοπΐορ,. 4) Ά61) γοπέονθγθ, ἐοζέσγε Ὠοῖαῖ, -- 
ἼΣ, ῥρογέμγδο.. Ῥτον. Δ Ἷ, 17. δὲ γ6] δοιϑαπι δχρσοϑβοσζαχιξ 

Ἕἦ 
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(παα! Ῥεγέμγδαξέο, α0)8:8 σοπιπηδιποσαίυυ, δὲ ἢ, }. ἀθ ἐπ οἷέοὶ.- 
ἰαί6 ΘΧΡΙ!ΙοΔ 48), γ6] Ἰεφούμηςξ ἽὩ9, 4υοὰ ρ8ὲ γααϊοίέιι6 ἐνοἶ- 
ἰγθ) θχοέξγραγε. Ἦσυο τοξοτοπά8 αἀποαυδ 6βῖ Ἰοουβ Ῥσον. ΧΥ͂, ὦ 
ὅ, 6011.0ν. 6. Ὑιά6 φιοᾳιθ βυρτα 8. ν. ἀπόλλυμι. - ὨΧῚ ΡΙΒ. 
για οον. Το. ΧΧ,, το. τοὺς υἱοὺς αὐτῶν ολεσαιοτιν ἥτερνες.. 
Ἠοιναταμῃξ βίη ἀὍΡ1ο0 ἃ γὙχ, δον γέπρονα, οοπέμηαίογθ, νϑκαγδ, 
(001). ν. 19. ὁὲ Ηοδβ. Υ͂, 11.) οὺ β8θῆϑι; ἐΐδογὶ δὲμα ργοοιεῖ- 
ἑαγμπ δ πρέϑεγῸ8 : ̓ σοὨἰγααάίοθηϊθ ἴδαιθ ΡΔΙΔ]]6)] βηο βδπίδῃς- 
ἰἰάταπ!. Εοτῖδβ86 ἴδ δρυὰ ΓΧΧ, Ἰορεπάυπι Θεΐξ : οἱ υἱοὲ 
αὐτῶν ολέσαισαν. ἥττονας ) διῖ, ηαυοά πὶ δάϊθνμο ρῥτδεξογδπάιυπὶ 

, ψιάοίυν, ϑλάσειαν (απ4δ νἱιῖοβααι ϑλάσεαν ἱπ οὐ, “4165. οτῖται 
651}, πδπὶ δὲ δ}δὲ᾽ ΤΧΧ γχὴ ρθε ϑλάω τοἀαϊάδτυμι, - ττῷ, ἡ 

᾿ ψαϑέο, Ἰδτοιι. ΧΙΨΙΠΙΠ, 1. 16. 18, 20. ΧΙΙΧ, 8, 9. - το, 
ἐμρϑγδέδα, Ιοτοιι. ΧΧΧΙ, ἃ, μετὰ ὀλωλότων, οὕμα 118, 4υϊ ρότ- 
ἱεγιηῖ, Οορίϊδας μῖο ρ]θϑυίαυο Οει οὶ ἀθ νάγῖὰ Ἰθοϊΐομθ, ΑἸ 
προ ρῬαΐϊδηΐϊ, 608 ΠΟ 1651556., 8}11 ναὸ, τυὖ 7γοπένιίμδ, ἢ 
Ὁ. δορά οὔ πὶβ ἈΡΡᾶτθβ αἰ ογθηῖία ἔδοὶἹθ 10}}} μοῖδϑῖ, ωοᾶδα 
μετὰ θλωλότων νοτίδιῦ : σεεπι Σὲδ, φωὲ ἐπ ζωραπε νογϑὲ “ἄμμο δἔ 
ἡϊμο ἐγγαπὲ ἂσ αἰδομγδέέαπέ; ᾿ἀθδιι δἰραϊβοδίλομθαι συπσαθθ 

ἀπύλλυμε βαθεῖ. Οοπξ, 26χ. Ν. Τ' 6. ἃ. ν. Ατδϑ. «λοῦ, ιερὶεξ 
ΕῚ ! 

αρίαδίο, εἰ «ρῶ, μρίοηδ, ζωραχ. Μεογοῖ. ὀλλύει, ἀπολ- 
: Ι 

νει) φονεύει. ἊΝ 
ὍΔΙΜΟΣ εὲ 'ΟΑΜΟΝΣ, σανέέαδ, πιογέαγίμτθ. ΦΏΘΌς 

πιογέαγίμεπι, ἐπὶ φμοὸ σοπεμγαίξέκι", Οἱ λοιποὶ χα, ΧΥ͂, 19. ἥνοι- 
δέν ὃ ϑεὸς τὸν ὅλμον τῆς σιάγόνος, δρδτίοραι ΤΏδυδ οαν ταῖθμι 
[88 Χ1146, Οἰἶοββ. ἐπ Οοέαίομοῆ. Τὸν ὁλμὸν τῆς σιαγόνος. τὸ ᾿ 
κοῖλον τῆς σιαγόνος. εν, Ογνεδὲ δ. βνοπι. ὁλμὸς, εἶδος ἐγδύου, 
τὸ κοῖλον τῆς σιαγόνος. “44. ΘορῈ. 1, 2. ὁλμόν. Α4ι. Τλεοά, 
Ῥίον, ΧΧΥΙῚΙ, 22. ἨἨξεεγολ. ὅλμος ὕ περιφερὴς λέϑος βάρβαρυς 

(Ῥαίπιον. Ἰορὶϊ βαρύς. βχοΐξμα τηᾶνοϊὶ καὶ βαρύς.) », ἐν ᾧ τὰς 
βοτανας τρέβουσι. Οοπῆος δραπλοπιῖξ Οὖδο. ἐπ Οαἰίἑπιαολ.. 
Ρβᾶβ. 5389. νον Ἷ ᾿ 

ς ὉΔΟ’ ΘΡΕΥΣΕΩ͂Σ, ρεναϊδίο, μογηέξέες. Ὁ ἰαδη. Ηρ. 
ἃ Ὁ, ροβδϑϑϑίοπα συρϑέσπαδο. 1ο8. ΧΥΤΠΙ, κὅ. δ6ο. ἊΪά. υνὶ 
ὑλόϑρευσες 8.. ὁλέϑρευσις . αὶ ἰὰ Αἴ6ς. ἸορξίτΣ, ῥΡϑὲ εκέογπιπα- 
ἐΐοποπι το ἄθα ἄυπι εδ8ι.. Ἀδοιϊίαε ἔαπιδα ἴὰ Οὐπερὶ, ἐξολοθρεύσει, 
ἱερὶ νἱδοξυσ. : : 

ΟΛΟΘΡΕΎ'ἋΩ, ρενγάο, ρογπέοίοπε αὔῶνο. ὥν μη ΡΒ. ἃ. 
ὍΝ, ροδϑοδδίοηδ δαρείέο. ἴοϑ. 1Π|, 19. - - ὨἼ25 Η ΡΒ. Νώαι. 
ΙΥ͂, Χ8. ΙΔ, ΥἹ, 29. 860. οοἄ, ζαέο. Αἄᾷο “«Ἵφυϊέαπε 168. ΙΧ, 
14, - οηπ ΗἸΡΗ. Ἐχοά. ΧΙῚ, “5. Ἰογοα. 11, 80. ΧΧΙΠ; γ. 
- το ΒΙΡΒ. Ηδρρ. Η, 8. - Εηπ3, Ογδέθηιδοδ, ὅγπιπι.. -" 

δορἈ. 1ΠΠ, δ. ὀλοθρευόμενον. ὙιΔ6 δυρτὰᾶ 5. ὀλεθρία. - 2)» 
Ῥεγέωγδο. 1ο5. ὟΠΪ,..5. - ἰῷ, ναδίο, Ἰοτδι. ΕΥ̓͂, ὅο. ΧΧΥ, 
ὅθ, 880. ΧΥ͂ΠΙ, 25.ἕ Αἀάς Ῥλέζοπ, 110. 11. ἀδ ἰσρ6. αἰδερ. 

κα Ν 
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ΤΟΊ, Ορρ. Ρ. γῆ, 3. δολοῖ, Ἑωγὲρ. Ηἰρροῖ. ν. 855. ϑμέααε: 
ὀλέσκει, ὁλοϑρεύει. Ἐϊγπιοί. Μ. Ῥᾶρ. .622, 37. ὀλλύεδιν, ὅ ἐστε 
ὀλοϑρεύειν. ᾿ς 5 

“ΛΟΚΑΡΠΟΙΩ, ὃπ λοϊοοαιθέιπι οὔεγο, 5. ἐοίππει οὔατα 
βει ααοίευ. δὶ:. ΧΙΙΥ͂, 17. ϑυσίαε αὐτοῦ ὁλοκαρπωϑθϑήσονται, 
νἱοϊλιηδο οἰυς ἐοέαθ οἤεγεπέμ, 66ὰ αὐοἐεδιπὲιγ, ἴεαεγολ. ὅλο-- 
καρπούμενον, ὅλον προσφερόμενον. , 

ὉΜΟΚΧΑΗ͂ΡῬΠΩΜΑ, ἑπέεργα 868 γμενεοέα οδέαέδο: 8α-- 
εγὶβοϊὲ, λοϊοοαμδέμπι. Ὠιοϊϊαν ὁλοκάρπωμα τὑὡἰτ ὁλοκαύτωμα... 
ϑεουπάππ δασμοίδμπ δα 8δρ. 1. 1. υττυσ4θ αυλάδπι ποῖδὲ 
Ῥεν[εείαπι δαογίβολὲ οδαέέοησηι, δεὰ μΒοὺ, οπε ὕγωρδα οὔεγε- 
δαπέμν, Ἰ]υὰ νϑιο, οἱπι ρεοιαῖες νοἱ δεδέξαθ, 4086 Ἰρῇ ρΡῖδιθ 
Φουδυ  δηΐος, 864 οοπίγδγίτμι 6 ἰοοὶδ 8188 ἀρρᾶτοῖ, Οδγῖθ 
Τίονῖι. ΧΥ͂Ι, 24. ὁλοκαρπώματα δὲ ὁλοκανεώματα ἴὰ οοαᾶ. ροτ- 
χιυϊδηῖογ, 146 αυοᾳθδ 50} ὁλοχάρπωσις. ἼΩΝ, ἐρπθ σοηδι6-- 
γπεπάΐμπι δαογέβοίμπι. 7π6. Ἑκοὰ. ΧΧΧ, 20. - πὺν. Τ,6ν. 1, 
λά. ΧΥΙ, “4. γιά εξ δ6ρ. 111, 6. 

ὉΜΟΚΑ͂»ΠΩΣΙΣ, ιᾶἄδαν. τὸν. Οεα. ΧΧΤΕ, 2. 5. Τ,ον. 
ΤΥ, ». ΙΧ, 5.. σὲ Δ}1. Οσϑῳ. ὙΠ], 20. ρογπιυίαϊανς ἔῃ οοἀά, 
οὐπι ὁλοκαύτωσες. , 

᾿ ὉΜΛΜΟ ΧΩΑΎΥΤΟΣΣ, ἱ. ᾳ. ὁλόκαυστος γ ἐοξιεα οοπεδειδέιδ. δῦ, 
ἐοΐμπηι, ἐπέορτωπι. Ἰονῖς. ΥἹ, «ὅ, πος 

ὉΜΟΚΗΥ ΤΩΜΑ͂, λοίοοαμδέωνι, σέοέέπια ἐοέα σοπιδιρε 
γοπᾶα, αὐὐπὶ ἴῃ 8}116 δϑογὶ οἱ 5 οχία τδίυπι ἅτ86 ἱπηροϑίία 
βδπιπιίθ δἀο]αγθμέμσ. πυδ, ἐρπο οοπϑιπιοπάαπι δαογήοςεπι. 
Ἑχοά. ΧΧΧ, 2ο.. 1ονὲϊ. ΕΥ̓͂, 5... Ὑ, 12. δὲ αἱδδὶ, -- 1, δ84- 
ογοίμπι. Ἐχοὰ. Χ, 5. Ἐζεςο, ΧΙΕΙ͂Υ, τ᾿. δωέάαε: ὁλωκαυ- 
τωμα» “ ϑυαία. Οὐοδδ. ἐπ Οεοέαε. ὁλοκαυτώματα, ἐπὶ τοῦ 3ϑυ- 

σιαστηρέου καιόμενα. - ὈΝᾺΣ, ἐοξωπεν ἐπέοργμπι. Ῥ6. 1,, 20. - 
πὺν. Εχοᾶ. ΧΥΤΙ, 2. ΧΧ, ,)4. ΧΧΤΙΥ͂, 5. ὁὲ 4110] δδθρῖυϑ. -- 
παῖς Ὁ», Ἰαποῖίη), Νοια, ΧΧΙΧ, 56. - πὸ», ρσγαάμε. ΤΙ ΖΘΟΒ. 
ΧΙ,, 241. Ἰωορρευπῖ, οὐ οππηὶ ἀυθίο σατεῖ, Πὼ». -- ΠΛ, ἀϑοδτι- 
διι5. 2ὦἑἙῬατ. ΙΧ, ά. υρῖὶ ον δοοϑρογαηῖΐ ἀθ 60, αυοά 1π αἰϊασῖ, 
δὰ ᾳυοᾷ μοῦ ρτδάιϑ ἀϑοδησθθδίας, οἰξοτέατ. Ζδογοῖ. ὁλοκαύ- 
ξωμα, ὅλον πυρὶ καθαγιαζόμενον, ὁλόκληρον. 

ς ὉΜΟΚΜΥΤΩΣΙΣ, ἰάφαν πὰν. Εχοᾶ, ΧΧΊΧ, 25. Τμον. 
ἹΥ͂, 54. ΥἹ, 9. οἱ διὲδὲ δαδρίνιϑ. -ὀ Ἰὺν ὁμβαϊά, Ῥῇασ, δχ πὸ. 
Ἐάν. ΥἹ, ος. π τ 

ὍΜΟΚΜΗΡΖ᾽ 41.) ἐπέορτέίέαδ δογέϊδ, ἐπέοργίέαδ ναἰοέμαἐ-- 
πιΐδ, δαπὲέαδ. ΔΙῸ, ἐπέερτίέαδ, μεν δοέϊο. 168. 1, θ. ἀπὸ ποδῶν 

, ὅῶως κεφαλῆς οὐκ ἔστιν ἐν αὐτῷ ὁλοκληρία, ἃ ρεάϊθυβ ἀδᾳυς δὰ 
ν᾿ δραῖ ΣΟῺ 65ἴ Σὴ 1110 88.188. Οοπξ, Αοι. Π], 16. ἘΡῚ Ζιαεΐγι8 

ὁλοκληρέαν ἱπέοργανε δαπέξαέοπι ἰπτατρτοϊδιοσ. 8:0 ἀρυὰ Οἶοδ.- 
ζοπθπι 110. . ἀ6 Σ π. ο. άο. ἐπέεστγέέαϑ οογρονγὲδ ρτὸ ναἰοέμαϊπα 
ἀϊοίτασ. Οοπξ. Ζες. Ν. 7. 6. ἃ. ν. Αρυά οογολίιπι ὁλοκληρέα 
οχροπίτζυν ἕνωσις. Οἐοδδ. Ζαδὸ, ὁλοκληρία, ἑπεογρταίδο. 1,656: 
ἑπιοργαΐίο, ᾿ ἌΝ δ᾽ 

Νῇ 
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“ΛΟ ΚΛΗΡΟΣ, οἱξ ἐόέωπι ἐϊμαῖ ἑποδέ, φιωοαῖ δογέο ἐλδέ 
οὐ ϊρίέ, οπιπέδιιδ ραγεϊδιιδ δεὲβ οογιδέαπδ, ἐπέθρογ, μεγζϑοέι, 

᾿ δαημδ. ἘΔΩΣ., ἐπι ἐρδὶα, 50. διῶσιέ 8. Φοπέϊπδγιέμγ, ὅγπιπι. Ῥβα] της 
ἸΧΧΧΤΧ, 10. ὁλόκληροι. Ηΐεγοαγπεμα δὰ Ογρνέαηειπι δοσῖ θθ, 
Ῥιοοο, ἰδηιΐξ, φμοοῦ ποϑ ροδιείπιμδ ἴῃ Ἰρδὶ8, εἰ ἐπ Ἐδγαδο 
λαῤοξιι" ἘΞ ,γ ϑγπυπασΐλᾳο οἰρηὶβοαηείμο ἐγ απδέιδὲ ὁλόκληροι; 
φορά πιαρὲς αα δεηδιεπί φμαπι αὐ νογδμπι ἐξα ίουυθ ρμοδϑιπεμδ, 
ΐνοια,. ΥιΐῈ Φνωεέμπι ἐπ ἔγαρπι. Κει. 7π|.. Ονγαδο. Ρ. οθις 
- ἌΣ, δογδι τ Ῥαῖ. ΧΧΙΥ͂, γ. 860. οοὔ. “ἴ65. δὲ Ὡϑορδδασῖὸ 
Ἰερεαἀτπ ο5ὲ ὁ κλῆρος, τϊ το]αυΐ ΠΡ τὶ Βαρϑας, 1014, ΧΧΥ͂, 0. 
- ἈΧ) ρᾶτῖ, ΝΊΡΒ, ἃ 3Χ",. οοηδέρέδηδ. ΖαΟΉ. ΧΙ, 16. τὸ συντε- - 
τριμμένον οὐ μὴ ἐάσεται, καὶ τὸ ὁλόκληρον οὐ μὴ κατευϑύνη, ὁοηῃ- 
ἡτδοῖαπι ποῖ δδηῃσῖ, 6ἵ ϑάππε ὩΟΏ διιδίθηϊοι, Ζδεγοΐ. ὁλόκλη- 
θοὸν, σῶον. Αροὰ Ῥολέμοοπι 11}. 1. δαρτα. 20. ὁλόκληρος οοπῖυπ- 
δΕἰϊασ οὔπι νοσθ ὑγεὴς, δἴ ἀΘ δδουῖβοιῖβ πϑογρατὶ ἀϊοϊέαν, Ὠϊὸ 
Ροῖο φυϊδυ8β δ88 οοπδῖίαδο ἀεδοδαϊς ᾿πίορτίίδε6. Ουδιιδάπιοάιυπι 
οἰἶΐαπι ἀ6 1118 δἀραὰ Σάξἑοπεπι, ΦΤέμεαγολιπι αἰϊοβθας ρμϑβδβίπι 
τορι τ. τ ἔθ. δῖ, ΧΧΥΙΙ, τ6. 106. ἼΠΠ, 9:1. ἐκ λίϑων 
ὑλοχλήρων, 6χ ἸαρίάτΡιι8 ἐπέοργέφ. Οοπ, 1 Νίδοο. ΤΥ͂,4γ. Αἀάο 
1ΈΆερ. ὟΙ, γ. 660. 66. Οοπιρέμέ, -ὀ ἸὩΌ.. ἴον. ΧΧΙΤΙ, ,ὅ. 
ἑπτὰ ἑβδομάδας ὁλοκλήρους. ἀρεϑμήσεις, βδρῖαπι ἐπέερταβ βορῖϊς 
Ἰη8η88 ὨΙΘγαδὶβ, Ἐζοοι, ΧΥ͂, 56. ἔτ αὐτοῦ ὄντος ὁλοκλήρου, 
σααιὶ ἐἰϊυα ( ἸΙστθχα ) δάμθο 68δεῖ ᾿μίθρταπι. 8.0 «4]οἐράγον 
11», ΠῚ, ἘΡ. 22. Ρ. 854. ἐπεὶ ἐπολέμουν, τὼς σταφυλὰρ, καὶ οὐ 
μόνον τὰς ῥαγας ἔκοπτον, ἀλλ᾽ ἤδη καὶ ὁλοκλήρους ἀπέτεμνην 
τῶν οἰνάρων τοὺς βόερους. Θοηξ. Ζιεπς. Ν. Τ. 8. Ἀ. ν. Ῥταοίοτεα 
ἸερίτΣ ρηᾶ δϑγπιπιαολπε 860. Οᾳαέοπαπι ῬΡ. ΟΟ. Τ. 1: 
᾿ 127. Ῥβδϊηι. 1,001], 10. ὡς ὁλόξηρον ὁλόκληρον, Ὁδὶ ἴῃ ἔοχῖα 
εὖτ. ταπταπι 1 ἼΠ Ἰορίταν, δὸ ὁλοκληροὸ νῈ] εδὲ ἱπιογρτοΐαϊίο ᾿ 

δὰ ρτοχίπιθ δηϊοοεάεηβ γοοδθθϊυπ ὍΠ ρμοείπθηδ, νοὶ ψατὶᾶ 
Ἰδοῖϊο, 408 6κ ἱρποτγδηζία δἰρεβοδιϊοηΐο νοοΐβ ὁλόξηρον οτα 
ἔπ) δα ἴγαχὶῖ. ὅδᾶρ. ΧΥ͂, 4 ὁλόκληρος δικαιοσύνη. Ζαέέημα 
γοῦ τ: οογιδιπμιπαία ἐμδέϊέἑα 6δὲ. ᾿ 

ΟΜΟΜΥΓΙΑ, οἑμέαίμδ, 1. 4. ὁλολυγμός. δ», ΠΥ ΤΥ. Ἢ 

ἴε5. ΧΥ͂, 8. 8εο.' ε4.. 44. Τιερὶτας ῥτυδοίετεα ἀρυὰ Ογρῆσιεπο 
Ἦγπιπ. ἐπ ἤλεαπι ν. δ. οἵ Ἰμγίρ. Ἡενγαοί, ν. δ. 

ὈΜΟΜΎΓΙΜΜΟῚΣ, εἰωϊαέϊο, ωἰμίαέμδ. Ὡδδν, ἰἄδαι. ἴ68. 
ΧΥ͂, 8. ΘορἘ.1, 11. - ὃν, εὐἰμέαέμδ. “φω. Ἰθαι. ΧΧΧ, 10, 
Ἡεεγολ. ὀλολυγμὸς» ϑρῆνος κλαυϑμὸς. Ζεκ. Ογνεϊι 345. νον. 
ὀλολυγμὸς, ϑρῆνος μετὰ κραυγῆς. Οοπξ, ὐασαμδοη. ἰὰ Τλδορἦν. . 

Ω7. φ. 21. Ῥ. 99 6 

ὈΟΜΟΜΛΥΖΩ, εἰωΐο, εὐἶμῖο. Ἐῶ μα, ναπέέαξὶδ. 7ε5. Χι 

10. ὀλολύξατε. Τιαρατυτῖ ἡἰ)ηὴ5}} ν δὲ ὉΔΌΝ, αποα ἀσοοροεάπερτο 
ὑοθοη, - ᾿υῦ5}) ΗἸΡὮ. ἃ δ». 168. ΧΙΠ, 6. ΧΙΥ͂, ὅι. ΧΥ͂, 2. οἕ 
ΑἸΣὉϊ βδδρίυβ, Αἀάθ Απιοβ. 11, 8. ὩΡὲὶ ὀλολύζειν (ᾳυοᾶ ἀθ 
4ιονία δοπὸ ἐπέμομπάο δἀβίθοῖωΣ) »γμίβαέιδ. οὐ ϑθᾳυφῃβ τοὶ. 
φατνώματα Ῥδῖ δέγίεγα Ἰμϊεγρτοῖδιυϑ δῖ, -ο ἸΣ ΨὉ ῥαγέ, Ῥίλ. 



Ἁ 8 Ἀ ῴὉΛΟΞΗΡΟΣ - ὉΛΟΣΧΕΡΗ͂Σ 
οοηι. ρζέοαηϑ, η. ἃ. σογγί φίαπϑ. ἴοτοαι ΤΊ, 2.5. ΝαΣ Ἰορόταπεέ 

ΥΩ ἃ ἰὼ, 6] Ροϊϊα8 διῶ. ΔΥΔΡ. ς.«λ, αἰέέογε δὲ σα ΟΤΩ͂ 

ΨΟΟ6 οεοΐπἶξνγ ἀπὰθ πώ, οαπέμθ 2 ϑϑουπᾶάσπι Οαρροζίμπι ἴπ 
ποίέ, ογέξέ, δὰ Ἦ. 1. Ρ., 520. ὨΞΎ ΩΣ δοσδρεγαμῖ, δ δὶ δϑϑβϑῖ ἃ 
Ῥω, νοὶ φυδβὶ :Δ6πὶ δἰ ρῃΐβοατγει, απο ρὴγῳ, δἐδέδαγο. ϑρολπέο 
ὁλολύξεεν ἈάΡότα νἱάετατν δ᾽ ρα βοδίυση 811} ὲ ρῥτδθῖες Ηοα. ΥΠ, 
34, νὶκ ορνίιμ, οὔδοοθηιοσ 86 πιΌγι68 ἐαοέξίαγθ. -- ΓΙ, νοσὲζε-: 
γαϊίο. 165. ΧΧΙ͂Υ, κ΄. Θέοδεδ. Βγεπι. ὁλολυζειν, ϑρηνεῖν. Οοπξ, 
7.65. Ν. 7. 5. Ὦ. ν. ; ἌΝ 
-- ὉΛΟΞΗ͂ΡΟΣ, γεμέξμα δέοομδ. Δ. ὅϑγπιπι, Ῥβδ]ωι. 
ΕΥ͂ΠΙ, το. 

τς ὉΔΟΠΟ ῬΦΥ͂ΡΟΣ, {οέιιδ ἈΩΡΡιγοτδ., ἐοέμδ δι ΡΏΓΡΏΤΓΩ. 
ἸΌΝ, ρμρργα. ΝΠ, ΙΥ͂, χὅ. - οὐθη, λγαοίπέλμδ. ἸΝπτι. 
ἐλ , 7. : 

ςςς ΚΞΌΟΛΜΟΡΖΖΒΕΙΣ, ναασίοο, γνασϊοέέμσ. -Ἐδῖμον. 1Π1|, 15. 660. 
οἄϊε, ΟΥΐρσοπ.. : . 

"ΟΖΟΡΊΙΖΙΣ", ἰᾶεπι, Ἐ εῖ. ΤΠ, 15. 560. οσἃ. Κ'αέ. 
ὍΖΟΙΖΟΣ, γναασϊοέέμθ., οἰσπ ἐοέα γαάέοο. 1ο0Ὁ. ἸΥ͂, 17. 

ὅλδριξοι ἀπώλοντο, γασϊοξέια ροτίοσαης. Ὑ146 εἰ Ῥέον, ΧΥ͂, 5. 
Τὰ Ηόρυ. τόχῖὰπ αἰτόδίαυθ ὩΣ81]1 68ὲ ρσὸ βδονοοῦ. Τῃ ροβίδιϊοσθ 
ἴδπιθῃ ἸΟῦΟ παὶδΐ ὁλοροζος ΒΘΌΤ. ὨΜΊΞΩΣ, ἐπ ῥγορθηέϊ, τοβΌ Ὁ - 
ἄοτε νἱάδίυς, τὲ δἰ αὐδϑὶ ὠὠϑᾶ οιεπν διεδοίθδοογιέθ ργοραρίπος 
Ζε.. Ογνεδὲε 448. Βγοπι. ὁλόριζοε ( ΝΒ. Ἰάθεὲ ὁλοριζεὶ), σὺν 
ὅλη τῇ ῥίζη. ἢ τῷ γένει. τς τος ἦν τ τ 

ἸΟΖΟΡῬΌῬ,ΖΖΟΣ, ταασὲοέξιεδ,., οἰωπ ἐοξα γααΐοα. “Αἀἰάίέαπες 
Ἐδῖδοσ. ΧΠΠ, 4. ἀπολέσθαι ὁλοῤδίζους, ρίαπο, ργϑυϑι ραοεῖτϑ. 
ΟΟΔΟΡ ῬἕΖ ΖΩΣ, Ἰάδιν. Ἐ)31}. Τ|1, 15. δ6ο. δὰ, Οοπιρέ. ’ 

“ ὍΛΟΣ, ἐσέμδ. πὰ.) ἐέδν ζαοίο, Ἰοὺ. ΧΧΧΙ͂Υ, 8. υδῦ 
Ἰδπιθῃ Ρἴο ὅλος Ἰαρεπᾶμπι νἰἀθέαν ὁδός. - 5, οπιγιῖϑ. Οθπ. 
ἌΧΥ, 25. Ἐχοά. Χ, .Χ58, Τ)εὰϊ, Υ̓ΤἹ, 5. δὲ δἷδὶ βδορῖιβ. πο. 
Ομ]. ΧΙΙ, 15. “Ολος βδᾶαρορτο πᾶς ροπίτυγ. Οὐσῃξ. δϑολγασσν, 
δὰ ωδασιιπι Ρ. 556. εἰ ]Ζαοοῦδ. ἰπ Απέλοὶ, Ον. Τοτα. ΧΙ. Ρ. 244. 
- 102, οπιγιὲβ ἐὐΐα, Ῥτογ. ΧΧΙ͂Ψ, 831:. - ὑδ5, ρενίδοίιδ, Ἐκ. 
ΧΧΥΠΙ, ,ωγ. ΧΧΧΙΧ, 2ι. Νυπι. ΤΥ͂, θ. - ὩΌ, ρεηγϑοέτδ, 
ἑπέαρον. Τίαν, ΧΧΥ͂, 580. ἐνιαυτὸς ὅλος. | 

ὍΜΛΟΣΦΥΡΩΤῸΣ νεὶ ὉΜΟΣΦΥἊ ΡΗΤΟΣ, ἐοίιδ πιαΐϊ-- 
ἶσο αἀμοίμδ εἶν ζαῤγίοαέμε, δοϊἑαἶμδ, ϑίτας 1,, 10. σκεῦος, 
χρυσίου ὁλοσφύρατον. Οσουττῖξ φαοαπ6 Βαθο νὸχ δραὰ .3766γ7-- 
οὐέωπε 8. γ. ναστύς, Ἰάθοίι: ὁλόσφυροῦ, ὑλοσφύρατον, θξ΄- 
νι, 7πε:. 

. ΌΛΟΣΧΕΡΗΙΣΣ, Ῥτορτῖθ ποῖδὲ φηοα ἑἐπέορτιοπι 68ὲ, δὲ 
ογησιθ8 ϑμᾶξ ραγέεα λαδεὲ, 1. η. ὁλοτελῆὴς, ἀεῖπάθ γ6γὸ μη 0 
Ῥενγδούμπι, ϑ8ιἐπιπεν, εἴ 811185 δἀϊοοιϊλνία δἀἀϊξιαπι δαροιϊδινξ 

᾿ Ἰοοσῦπι ἴοποῖ, ὅ Νίδοο. Υ͂, 51. ὁλοσχερῆ βεβαίαν πέστεν, πιαχέπιδ 
ἤσπηδτα Βάεπι. εογοῖ, ὁλοσχερῆς, διόλου, διαμπὰξ, τέλειος, 
ὁλόκληρος 9» δυσχερῆς χ ἐξ ὁλοκλήρου. Αγρπὰ “Ῥοίγδέμπι ὁλοσχερὴς 



ε : ᾿ ) ᾿ 

᾿ ὉΛΟΣΧΕΡΩ͂Σ -- ὍΛΥΡΑἩ 6δὲ 59. 

κίνδυνος. ϑιεγπεε ρογζομέμγι. ὙΜιά9 ᾿ϑολινεὶρ λαφμοστὲ ΖοΣ. 
Ῥοίγ. 8. Ὦς ν. Οδοϑῖθσυπι διιδὴξ Οταονὶ δἀϊθοΐίγα οχ ὅλος σοι. 
φορίία,, ν. ο. ὁλομερῆς, φιὲ ἐπέορτα πεστιῦγα δαδεΐ, ἀρὰ Τίοάον. 
δίο. ρᾶρ..212. θὲ δρυὰ δυδάδαι Ρ. 215. ὁλοσίδηρος, χιοὲ ξοέμδ 
95 [εγὲο δεί. "" Ἔ ἜΝ. 

ὉΛΟΣΧΕΡΩ͂Σ, ρμοηΐξειδ, ῥγογϑιιδ, ρίαπθ, σοποιπεπιαέδ, 
Ῥογεοίσ. ΝᾺΞΒ., ἐπ ὕγαοίμγα,.. Ἐποο;, ΧΧΤΙ, 50. ὉΡῚ Πρό 
γεϊοτηῖ, 166 εὐ ὅ Εδάτ. ΥἹ, 8... 1οκ. Ογνέμὶ 215, Βτεπε. 
θλοσχερῶς, τελείως, ἐξ ὁλοκλήρου. ϑιρέάαδ.". ὁλοσχερῶς, ὅλοι 
τελῶς. "- Ἶ ' 

-- ΤΠΟΣΕΙΣΕΣ ν Ῥοηέξμθ. Ὦλὴ5., ἐοέμα. “ἴφω. Ὠγουϊς 
Τ, 16. : ἐς ἀβο ἡ 
ῬΟΛΜΟΦΥΡΟΜΑ͂Ι, ἰανιοηίογ, εἰπεῖο, ,3,δο,. ἔπσοο. 5 Νίδορ, 

ΤΥ, 2, ὀλοφυρόμενοι τὴν ἀπροσδόκητον ἐξαίφνης ἐπικρυϑεῖσαν αὐο΄ 
τοῖς ὑλεϑρίαν, Ἰαραοῦδης ἀ6 ἱπιρτονθα διρὲ ἀδοσοῖὰ Ῥοσηϊοὶθ.: 
4 δος, ΧΥ͂Ι, δ. Ἤοπιον. Ζἰαα., ΧΥ͂Ι, ιν. ΤἩεογσῆ. ὀλοφύρεται, 

, ὀδύρεται, κλαέεε, θρηνεῖ, κοπετεῖ. Ιάοια τταὰὶὶ ϑιωΐάαε. ἘΣ 
᾿ΟΦΥΜΙΖΠΟΣ, Οἰγπιρέωδ͵, Οἶγπερπι ἑἱποοίθηϑ, οοοίδϑέϊθ, ὦ 

80 Ολυμπος9 χαο.5 81[1881π|ὰ8 Τ65881186 ν6] Ναδϑάομπίδθ, αι, 
ηαϊα γειῖδχ δἷι8 οοσϊυμπι διζίηρογο νἱάἀεραΐων, ραβϑέηι ᾿ρβιιης 
σοοϊαα ἀδιοἴαϊατ, Οὐομξον ““γἐδέοέδίοπε ἀ6  πιπαῖο σαρ. θ. 
ἍΝαςο. ΥἹ, “2. Διὸς Ὀλυμπίου, 7ονὶ6 Οἰϊγπιρὲέ, . Μιά6 ἂς ἢ)1ο 
Ῥέδλεντιαπι 1) ὲθΡ. αοαάΐεπι, Ῥ. 171. εογοῖ. ᾿Ολύμπεος, οὐράνιος: 

ὍὌΜΥΝΘΟΣ;.. ξιοδδμδ, οι ἐπιπαέμσγα, Ὁ λΕ Ρὶαχ. Οδηξ,, . 
Ἰ, τ5, - Ὡ53 Ρίυτ, ῥγέπιϊέέαθ. Α4ἱ, ΝΑ. 111, 12.. Ἡεογοδ, 
ὄλυνϑος, τὸ μὴ πεπεμμένον σῦκον." ᾿ ; τὴν 

ὈΟΔΎ!}., οἶγνα (βϑῃρ6οῖδ85 861)1}18 τη θ6186. ἔπῖοι ἔσυτηθμῃ. 
ἴυπι εἴ οτάθοιι πϑῖυζϑθο ᾿ αγίποα, σρείέα, {αγ. ὨΣΌΞ, “66, 
ἐροίία. Ἐποᾶ. ΙΧ, 55. ὁ δὲ πυρὸς καὶ ἡ ὀλύρὰα οὐκ ἐπλήγη, ἰτὶ- 
ἰἰοπαι δαῖοιην δὲ ΟἸγτὰ 08 ρϑγουτβρϑίις, γιά δὲ Ἐζϑοῖ, ΕΥ̓͂, 
9. υδὲ οοπξοτδμάυϑ ἤοπέξαμο. ϑοιιθιτον ἃ]α8 ὄλυρα. Ὑατὶδθ 
δαΐοιι ἀ8 1114. 4υϊὰ βἰξ, δυπΐ δϑηϊαπεῖδθ Ζέσγοηγπις δὰ 
Ἐχεοΐ. 1. ο6.« Θμάαπι, πο8 νέοέαπι ἐπέογργδέαξέ σώπιϑ, Ζ,ΧᾺΧ ΤΆεος 
ἀοέξοφειΘ ροϑμσγεπξ ὄλυραν, φμᾶπι αἰδὲ. ἀνόηαπι, αἷὲξ δαοαΐσηι 
Ρυίαπέ. Ηεαγοῖ. ὄλυρα, εἶδος σπέρματος, ἢ βρώμά το, ---- μὲς 
ταξι σίτου καὶ κρεϑῆς,) οἱ δὲ αὐτὴν τὴν κριϑήν. "“1λλοι καρα 
πὸν τινα σιτυκὸν, ζειὰν, τινὲς ζέαν. ΟἼο85. ἐπ Οοέαέομσῆ,. ὀλύραε, 
οἱ τῶν ξξῶν κόκπκοι. ὥς. Ογνεἐἐἑ 48. Βτετ. ὄλυρα, ζεεά,. Οοπξ, 
4088 ποῖαΐα βπὲ βιρτα ἴῃ ν. Ζέα, “Εἰγπιοζοσέοιωπ 115. ὀλύρα, 
ἠκριϑὴ, καὶ ὀλυρίτης ἄρτος, ὃ τῶν κριϑών. Ἰάσχαι: ὀλύρα, εἶδος 
χριϑώδους καρποῦ, ζεια" ἡ γὰρ κριϑιὶ ἐξάσετιχος, ἃ σῖτος τετρα-- 
στίχος», ἢ δὲ ολύρα -δίστεχος καὶ ὄψεμος. ἱοφοοργίαϊεν 110. 1. 
ο, χ5, τὴν ολύραν 6886 ΒοΙΐδὶϊ ἐκ τρῦ αὐτοῦ γένους τῆς ζειᾶς, 
ἀτροφωτέραν δὲ κατὰ ποσὸν ἐκείνης. Ῥέπέμο Η. ΓΝ, ΧῪ ΠῚ, το. 
ἔς αγέποα αἰμίοεοδέπιμε ραριὲδ, ἑρδα 9ρέδδίου' ἡμᾶπι ζαν, δέ 
πιαΐον δρίσα, εαάεπι εἰ ροπασγοδίογτ, Ἡαγο πιοραΐΐθ σγαπὲ ΠπΟΙῈ 
ΧΡῚ ἔδνασ ἐπερίοε.. Ἐχέσγέξμν ἐπ Ογασοία οἰ ὲοιίέον, οὗ ἐα . 

- 

“Ὁ 
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δ ὈΑΥΡΙΊΤΗΣ -- ὍΜΔΑΟΣ 
ἑωπιφιξία αανὲ αὖ Ἡοπιογο αἱοέα. Ἠαφο δηὲπε σδὲ., 4παπὸ οἴγταιι 
ψοοαί. Ἑαάεπι ἐπ Αεργρέο ζαοξέξβ ζεγἐξδέσᾳμεο. ΟΟὨον δυῃ ἀθπι 
1. ΧΥΠΙΙ. ο. γ. οἱ ΧΧΙΤ,..2 5. Τηῖονς μΒαβ8 δυΐῖδπι ιϑϑθηϊθῃτἱδα 
Ῥιδθἔοσομα νἱάϑίυς ροδίεσῖοσ, αυὰ γοχ 46 εδώ, “ροίέα, 

. γίποα δχρομπῖῖας, Οομᾷ Οὐ, Οεἰεέξ Ηἱεγοῦδοί. Τ. 11. Ρ. 99 86ᾳυ- 
᾿Ὧὸ 7η2|. Ηεογοἠὲὲἑ 5. Ὁ. ν. ᾿ ᾽ 

᾿ὴΟΛΥΡΖΤΗ͂Σ, μαπὲδ εἰ οἶγνγα ζαοσίμα., εμϑδοϊπογέξέμδ, 
εἰϊὲσέπεμδ. Π3}, ραπὲ σοσέμα, ρίασαεπέα. τι Ἄερ. ΧΙ͂Χ, 6. ἐγ- 
κρυφίας ὀλυρίτης. Αὐτιοάαπι οτταῖ Βοολανέωθ ( Ἠϊΐενοα, Ῥ. 1.. 
Ῥ. 557.}), 4υΐ ὑλυρίτης Δα ἘΞ"ΒΧῚ τοίδιθηβ ὑσοὸ ὀλυρίτης ἰᾶθο 
κολλυρέτης Ἰοροιμιάσπι σοοδοὶ, αὐΐα ὀλύρα Ἠδϑτδοὶδ πο 81 
ΠΒΧῚ, 504 ὨΌΞ; πηι ὀλυρέτης 68 Ὦ. 1, ποοοδδατίο δὰ πν», 80 
ἐγκρυφίας δ ἸΒΧῚ τοξοσοπάσμι, τὲ ἔδλοϊα δἷῖ Ὦ. }. νοῖ ὅσαπι 
ἘγΔΏΘΡΟδΙ[ῖο, τ 4]188 886ρ6. (δοίοσυῃτι τὸν ἐξ ὀλυρῶν,, 5οὶ]. 
ἄρτον, τιδταοταῖ δἐἰαπι ΑΓ ρλοπαθι ΜΖ ερηοῦ. 118. 111. ο. γά, γὙιάο 
οἵ 4086 πιοάο δηῖθ ποῖαϊα δυηῖ ὁχΣ Φήέηϊο ἴῃ "ολυρα. 
: ὍΜΑΜΕΩΣΣ, »Ῥέαπωδ, αἀδᾳιμαζέδ. ΠΣ), οαπιρδδέγἐβ ἔοστίδ. 
“44. ι 88πι, ΧΧΙ͂Ι, λ4. ἐν ταῖς ὁμαλέσε, 50. χώραις, ἴῃ Ἰοοῖδ 
»έαηξδ. 

ΚΟΜΑΛΔΗΝ, ρίαπεείασ,, ἴα τὧἰλ οπιΐδβα εἰξ γοχ χώρα, 
ΠΡ, ἐσσιιδ οαπιρθοέγέδ. “4. 1ε5. ΧΧΥ͂, ». Ὅ)ΒΣ ϑγπιπιαολμωδ, 

γὲδινὴ Ὠδθοῖ. δ πες 
ὉὍὉΜΑΜ, ΖΏ, αἄκαοφωο, ρίαπωπι γεαάο, οοπιρίαπο, ζα6-: 

φέρο. ὈΤΥΝῚ Ρ]ατ, ρέαμδια. Ἰπὰ, Ὑ, 22. ὁμαλιεῖ 860, Αά. Τια 
ιεοίίμϑ ὁχ Ἴγοπιπιῖο. ϑοὰ ὁμαλιεῖ δὲ ροιῖίιι5 δῷ "055, σοπέϊδξ 
εμπέ, τοΐδσοι ἀὰπιὶ νἱάἀδίισ. - ὧν ΡΙΒ, 166. ΧΙ, 4. Αἀάο΄ 
ὅϑγπιπι. Ῥδβαϊπι. Ὗ, 9. -. πῶ ῬΙΏ. [6ε8. ΧΧΥΠΙΙ, 25. - ῷ, 
ναδίο, ὅγπιπι, ἸΟΌ. ΧΧΧΙΧ, το. ὁμαλέσει, ϑίταο. ΧΧΙ, 11. 

᾿ δὸς ἁμαρτωλῶν ὠμαλισμένη ἐκ λίϑων, νὶὰ ρεοσοδϊοταπι ἐδ }4-- 
»ίἀῖρ8 ΡΙΔπΐ8 βίταϊα, Ὦ. 6. ἱπιῖλο ν᾽ ἀδέισ οοποίμμα, Ὀμϊοσᾶ, 
διηοσπᾶ εἴ ἱυθσουηδ. Ὁ ὁ ͵ ᾿ 

ὉΜΩΑΔΙΣΜΟΙ͂Σ, Ἄοοπιερίαπαΐξέο. ΜΟΙ, ὙΠ, 12. εἰς ὁμα-- 
λισμὸν 560. οοἄ, Κ7α,. ἩΠογοηγπιμδ Ἰερὶς συγκλεισμάν. Βεαάϊξ 

. δηΐπι: ἐπ οοποέμϑδέοποπι. Ἐμπὶ ρ᾽ οδϑδπιὰ 6Χ 8118 γα: βδίΐοηθ, ὉΌΣ 
δηίογρταβ ’οθο ὙΠῸ "2, αὖ ἔρφα πιμπξέέξοηα, Ἰορὶϊς “λυδε 2» 
Ῥογίϊο ργάδδιια. Οὐ ϑηΐπι υτῦεϑ8 δυῃξ ΘΟ] δμδίδθ, Πρ ογα πὶ 
δδὲῖ ΒΌΡΟΣ εἄτιτι Συΐῃ88 ρταᾶδι!. Αἀά6 Βδάγιςο. Υ, 6. οἱ “4.γὲ- 
ἘΟΡδς απ. 4ρο. ϑολοί, Ῥίωξ, 414, δολοί,. Ὁὲ νἱά. Κα δίογιδ 
86. ὃ. : 

ΤῊΣ ἙΟΔΙΑΔΟῚΣ, ρίαπμϑδ, ἰαενίδ, αοφμαϊές, αοηιαδεϊέδθ, ὙΠ Ὁ. 
. ϑγπιπι, 860, οοἷ, ,χοδ. “Ζοἶπι. Τλουῖ. 1171, 10. τοῦ ὁμαλοῦ τῆς 

᾿ ἀπείας, δὲ ἀπο ψεσβϑίομθδ οοδ] θεῖ, ὅγπιπι. Ῥβ88]πι. ΧΧΥ͂, 
χὅ. “14. Ῥβαῖπι. ΟΧΙ. ΤΙ, το. οὲ Ἐξεοῖ. ΧΙΙΙ, ὃ. - πϑὸνν, 
ἤοοια οαπιρεδένἐδ. «Αφι. οὲ ὅγπιπι. Ἰ)δαῖ, 4. κι. ἐν τῇ ὁμαλῇ, 80. 
χώρᾳ, ἴῃ ρίαπεέξα. ἴὰ Οὐα. Ραωΐ. Ζιῖρα. Ἰοριϊυτ ἐνομαλεῖ Ὁτο 
ἐν ὁμαλεῖ, 56ὰ ἐν ὁμαλῇ. Ὑιᾶο δὰ Ἀ. 1. ϑολανζεπθεγρίωπι. 4. 

ΟΏουι. ΧΧΧΙ͂Υ, , ἀπὸ ὁμαλῶν, α ρίαπιεία, ὅ ἐστεν ἀπὸ τῆς ᾿ 

4 
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ΟΜΒΡΕΒ -- ὉΜΆΑΣΕΩ. ᾿ς ᾿ 8δι 
, 

πιδιαδος, ταϊοτρτοῖὰ Φγοουρέο (ἀξ: Νῖρο», τό7ι1. φοῖ ο νοεδὰ Ὁ 
δγυπιαολὲβοδ ἔδοϊτ, ος τϑοῖο ομβοσνανιεῖ ϑολαν εηδον ἐδ. «ἴφιρ. 
Νυα. ΧΧΤΙ, ι. Απιοβ. ΥἹ, 14. οἱ Τοῦ. ΧΧΧΙΧ, 6. εεγοῆ,. 
ὁμαλὸν) λεῖον» ἴσαι γ “ἰσόπεδον, εὐχερές. ΕΣ 
ὉΜΒρΡΖ Ω, ρμίμο. νιϑπ ΗΐρΒ. ἃ νῈ 

φιοῖο. «“ἴφει. Ῥα. ΟΧΧΥΤῚ, 2. ὀμβρήσω, 
ὌΜΒΡΗΖΙΑ, ἐπεδὲν, μέωνέα, τοι Ῥ]ατ. ιδηία, Ῥς. 

ΧΧΥΤΙ, 49. : ᾿ 
ὌΜΒΡΟΣ, ἰάθη. ἔῶῷλ, ρἱμνὲα, Αἴχω. Ῥταν. ΧΧΥ͂, α4. 

ὄμβρον. 44. ὅϑγπιπι, Τλοοά, Ζαοι. Τ᾿ 16, ἄφι:. Θεη. ὙΠ, 
12. 860. οο΄. “ἴοεψι. «Α(ἴ4. Ῥε. ΤΙΧΎΤΙ, γ0. 960.. ϑωέφαηε ἴῃ Ψὶ 
ἑκουσιος. - Ό, Ἰάεπι, ὅγπιπι, οβ. ΧΧΧΥΊΙ, 6... νῷ, 
ἀἰγδιέμα, Ὅσαι, ΧΧΧΙ͂Τ, 2. δὶ τυ ΣῸ; ας ἐπιῦγεσ, ἀὉ ἄταν. 
ἂς, εὔωπκέε, ἐπιαπιανὲξ, Ρίμὲξ » μιπίαῖο ὦ ἴπ ἢ, οἴ αἶδι: 

γιά οὲ ϑαΡ. ΧΥ͂Ι, 16. δίταο. ΧΙΙ͂Χ, 10. Ἡεσγοῖ. ὄμβρος, χοι- 
θίδιον ἡ ὑετός. . : ΝΆ ΤΗ; ΜΝ ον ὍΜΕΙ͂ΡΟΝ, οὗκπεε, ρμέβριιδ, φιδοιῖ" 65ὲ σοὺ οὗσίαδ. ὍΝ, 
ἰεραίιο. Τ᾽ ἀδοάοί. εἰ 1ἰἸΧΧ 165. ΧΥΠΙ, ι. “χω. ϑγπιπι. Ῥτον. 
ΧΠΠ, 17. 168. 1.1, 9. 1 Νίασο. 1, 1Γ. ὃς ἦἾν' ὅμηρα ἐν τῇ Ρω- 
μην. 401 ἔμεσχαι Βοιωβὸ οὔσθα: ὩδῚ ν6] ροβίξωι ἐδ Ῥτο εἰς 
ὅμηρα. ἑπέδν" οδαξαϊσθ, γ6] βοτι δοπάτπι 68ὲὲ ὅμηρὰς, υξ]οκοῦδὲ 
ἦπ ὑπὸ οὐάΐοο ϑγωϑέμδ,. 1 Μαοο. ΙΧ, 63. ἔλαβε τοὺς υἱους τῶν 
ἡγουμένων τῆς χώρας ὅμηρον Ῥτο εἰς ὅμηρα» δοοορῖε Π]ΐοΒ ῥτίη:. βίριιμι σορίρηιβ οὐαέαθαε. Ὑὶᾶρ εἴ ἃ Μδρο. ΧΙΠ, 16, δὲ ϑο!, 
λ Νίαδςο, 1: θω. Ὡδὲ εἰς δἀδάϊξυτ. δολοί, αὐ ΖΤἠμεγα. 1. Ῥ. 55. Β. 
εὐ, »») ολεὶ, ὅμηρον, ἐνέχυρον τὸ ὑπὲρ εἰρήνης παρεχόμενον, παραὶ 
εοῦ ὁμοῦ εἴρεειν. ϑολοί. Αἰγίσεορᾷ. ἐπ «ταν». ν. 8526. δμηρὰ 
ἔχαλουν τὰ ἐπὶ συνθήκαις διδόμδνα ἐνέχυρα. Εεεγοῖ, ὅμηρα, τὰ 
ἐπὶ τῇ συμβιβάσεε διδόμενα ἐνέχυρα,  ΄ 

. ΟΜ1.42᾽ 46, ἀρηρέγϑον,. οοἰϊοφεον, οοπσωθέμαϊέηεπι λαῦεο, 
οἰμργὲ φοπεμδέμεαϊέπθηι λαῦξο,. σεπε. ταρέΐθρθ, δοποιπιδο. "ΛΔ 
08814, Τζδη. 1, 19. 866. «ὁοὰ, ᾿Οἠδο.. - πη ΗΠΒΡ. φορεέπεην 
ἐεν απιδιμέο, Ῥτον. ΧΧΙΠ, ὅ0. ὁμελεῖτε ἐν περιπάτοις : ἀὰ φιοπὶ - 
Ἰοουπι γί ἀδμάνδ 7αεφόγιρα, ΜῈ ὁμελεῖν πὰ Βοο δὲ δἹ1ῖ8 Ἰοοῖά 
ποῖαγό νἀ οέγ ἀϑδέεϊμειπε δ68α ἐπ αἰλᾳιραὶ το, ἀδϑοέάμό ἐγαοέαγο, 
τ Ἰρρίϊατ δῖτδο. ΧΙ, 19. στῆϑε ἐν διαθήκη σου καὶ ὁμίλει ἐν 
αὐτῇ, ἘΝ ὁμελεῖν 6511. 4. 1ὰ δδητπιοπεῖριιδ παλαιοῦσθαι, σον θ6;6.- 
Φοῖγθ ἐπ οὔέσίο. Οοπέοε εὐρτα.8. ν, διαθήκη. ᾿" ον, 9405, ἄπια 
ὀμέο, Ῥτον. ΧΥ͂, 15. μετὰ δὲ σοφῶν οὐχ ὁμελήσεν, σὰτι βαρί τις 
ΠΡ. Δι ἔθτα, πΟχ ΘΒ ἸΒΔΒΙ[ΌΤ. “«- πξὴὴ ῬΙΒ'. ἐγγῖρο. Ῥτον. Υ͂, 
19.. ἔλαφος φελέας καὶ πῶλος σῶν χαρέτων ὀμελδέτω σου, οοτνα 
ἃπιοσ 8 Θὲ Βππε 8 ΕἸ ὲ ρταῖιδδί μι 9 σορ,ϑεεοῥιε δον. ἐδοιέγῃ ἄα-- 
ὑεαξ: Ὡϑὶ 1πέδτρτεβ βϑηϑῦτα ϑβϑῖδρ  τέουτη 'νδοΐθ ΣΙ. δουρί] ό 
ἐχργεβ881ῖ,, Οοπξ. δείδια Τυὐΐτα, ΧΙ, χ2... ϑαδαπη. ν; 52. 916 
66 αγπογὲδ σοπιπιθροῖο σοὶ σοποιδέξις μθο γαῖρο ραϑϑπι στίαπι 
ὑδὴ5 οδὲ “Ἰοέέαγιμδ. ὙΔο Τηάϊοστα οἶπδ, δἰ οοπξοσ, 4086 εΣ 

Κοί, ,4 Ζζ. 
Ε 

3, δοαξιφγέγε Καοίο, 



ας ἡ ᾿ . -“ 

“8. ὉΜΊΛΒΩ ᾿ΝΘΡΩ ΠΟΙ͂Σ -- ᾿ΟΜΙΔΔ 4 

Ζμοίαηο αἴξετι Ἐοσοζέρια “Φανογα. ὅ'σον. Τρ. ΤΙ. ς, ἀο,, Ῥ». 155. 
Ὅμιλος ηῃο4ῃ8 Ρτοὸ οφοπδιοέμαέπδ σοπέτεα οοοαττὶς αρυὰ λὲ- 
οδέγαξιν ἤογοῖο. Φ. 10. Ῥ. 526. υἱὲ νἱὰ, Οὐεανέξεα. ὁοπῖ. οἷ ν. 
ὁμιλία. -- ἤπλα; πιεαξέαίδο. ὅγπιπ. ἃ ερ. ΧΥΤΙΣ, 27. ἴοϑ. 
ΧΙ, ὃ. -᾿ πη, ἰάεπι, ὅγεπι, 1». ΧΥ͂, 4, ὁμιλήσας. λ86 εἴ 
“4{. Ἰαά. ΧῚ, 1ο. Ῥεδ)αι. 1 ΧΎ ΠῚ, 15. ϑγγεπι. 1Ἰον. ΧΊΙ, δ. 
ΖιΙδεγοῖ. ὁμιλεῖ, συναναστρέφετανε, μάχεται. Ἰάδιι: ὁμιλεῖνρ 
ἐπακολουϑῆσαι, ἀναστρέφεσθαι, λαλεῖν. εἰθεέται δὲ καὶ ἀντὶ 
φιλίας καὶ διαλέξεως. Ἰᾶδτα: ὁμιλέομεν, διαλεγόμεϑα. Ἰάθιι: ὄμι- 

. λοΐξ, ἄϑροισμα, ὄχλος, θόρυβος, δῆμος, πλῆϑος, μάχη, συνοδος " 
τὸ τοῦ ὁμοῦ εἰλεῖσθοκ κατ αὐτὸν ὄχλον. δὶτ. ΧΙ, 20, ὁμιλῖνε, Φ67-- 
φαΐ ὲ, 7οδερῆ. Α4.. 7. ΧΥΊΧ, 5. ν. οὐδ. 6. αν. ὁμιλεῖν κενδόνοες. 

ὍΜΙΛΜΕ ἢ ̓ ΜΝΘΡΩΠΟΙΣ, σοηνόγδον οἱπὶ ἠοημίπέδε. 
"αἰ ἰλιν, γμδθοο, Ῥτον. ΧΧΤΗ, 30, ὁμωλεῖτε ἀνθρώποις δικαίοις, 
σου υβδηῖηὶ οὐτὰ μοι πδρυ ἱποῖϊς. Ηΐο κἱρηϊβοαῖλοπθαι ἀδ- 
ἀυχοτυμῖ ὅκ γο00 94, ἄοπιο, 1ιὰ Βὲοίέια. ϑεᾷ οχ 00115- 
ἰἴοπθ υἱτυβηθο ἰαχῖαβ δρρᾶτγοξ, νϑὲὶβ8 ριβϑοὶβ δά ἀτιοῖῖα 11 
τοβροηάοσο ἔῃ ἴοχῖι ᾿οῦδεαλοο, 668 6656 ΔἸέμη ἀδ δῆποχδ. - Υὲὰθ 
8.101 πανούρχως. , ' 

ὉΣ4.14΄.3, οοηνονδαΐίο, σοϊοχιξίενι, δοῦπεο, οοτιρβγϑδοιισ, 
οοποιδέέμο, ὠτὸ,, πεμοδίἑαξέο, ὅϑγπεπν. ἴδ. ΠῚ, 3. ὁμιλία μυστι- 
"ἢ. -- τῳὰν- ἀοοέγίπα,. Ῥεον. ὙΕΙ͂, 41ι. ἀπεπλάνησε δὲ αὐτὸν 
«τολλῇ ὁμιλίᾳ « βεδυκῖξ δυῖϑην 11πὴν πρὰϊδο δουοοβο. κι. νοχ 
πρὸ Ὁ. }.. πγέεδ ποῖλξ, φιϊδιβ φμὲρ σαρέξιν' (6κ ποίέοπθ σα-- 
᾿»ίοπάξ, αὐδαὶ ταῦϊπκ πρὺ 08868), ἱπῖοσ 5 εδὲ ὁμιλία. “Το, 

αἀγοαη τε, ἶϊ. ορπδέδειτε. ϑγτηη. 1οῦ. ΧΥ͂͵ 8. Ῥδβα]αι. ΧΧΤΙΥ͂, 15. 
Ἔχ εοι, ΧΙ, 9. Ιοτοὰ. ΧΧΙΙ͂Ι, "δ. Τπ ρῥχίοσα ἔοοο ὁμιλία 
οοἰϊοηιῖωπι ξαπιξέξαγο ἀε σοῦδι9 ϑεσγϑέξδ ποῖδϊ, - ΣΡ, οοδέξωνε 

οοπέμρ αἶα, Ὁ δια. (χα, πιαγέδο ἑμπσέα 66ὲ, δαὶ ροϊΐτια,, ἀδ, 

μαογόπι ἰμαὶξ, σὐολαδὲέξανἐδ, Ἐμοάδια Ξϑῃδα "» ἃὐοαυθ δρυᾶ 
ϑγγοα υδατραίυτν, Εχοά. ΧΧΙ, γ0. τὴν ὁμελέαν αὐτῆς οὐκ ἀπο- 
στερᾷσεε, οοποτιδέέξερ ᾿1Ίατα τοι ρεῖνδϊξδ, Εὐοἄδια δεηδα νοοεπὲ 
ὩΒΌ ραν “1οἐέαπμδ Ῥὶυ5 νι 8 διρὶἱοῖ, οἱ πέοπέπ, ἐδ. Ἐαδ. 
6. ρ. 44. Μοογέα «ἀεεϊοίδεα.: ὁμιλίαν, οὐ τὴν διάλεξιν μόνον, 

ἀλλὰ χαὶ τὴν συνουφίαν πρὸς γυναῖκας, ᾿ττεκωῶς. λαλοὺὶν ᾿Ελλη-- 
᾿γικῶς. Οοπξ, ἰδεγεξ αἂ α Οοτ. ΧΥ͂, 535. Ρ. 555. εἰ ν. ὁμελέω 
δΏΡΙΔ. - ΟΡ 86) ὨῺ»,, ἐεπερθδίδνα οψμον. ϑγπιση. ἴεα. Τ., 4. 
τὶ ὁμελέα βϑόβδὰ Ὀοῶο ἀὐδοφπίωπι δου οοἰδοχμδιπι ἐοπιροδέλντεσι, 
δοῖδῖ. .. πἷσ, πιοάαεῖο. «σι, Απλοε, Ρ, ι3. - αὐ΄, ἰάθϑε. 
“Αι. ι Ἄερ. ΧΥΠΙ, 27. Ῥ2. ΣἿΝ, 5. Ῥε, (ΗΙ, 85. ὑμελία, αδὲ 
ΤΧΧ διαλογὴ Βαθοπξ, νὸς δυΐεαι Βεῦσ. ἀθ σαγηπιέηο ἐπὶ ἐατιάίενε 
Τεὶ δε ᾿ἀγεαηδ δαρ)ἰοκεδὰ «1. Αὐάς Φαμέέαηι Ατοο. ΤΥ͂, 13. ᾿ 

Ὁ δοϊοθε ππῷ εἰδαι ἐοφιερδ, οἰοσμὲ ἀοξαῖ. 86. ΥἹ111, 18. ἐν συγ- 
γυμνασίᾳ ὁμιλίας αὐτῆς φρονησέφν, ἷπ οοτδιπέωρ οοὐοφιἐ εἷος 
Ρτευάφηιΐα. ἌΝ ᾿ 

: 
ἔ ὦ 



“ΟἩΊΛΟΣ . --οἰ ΓΟΜΝΥΩ , 85 

ὈΔΆΓΙΜΟΙΣ., -οοδέμα,, οοπνεπέμο. τΠ, ἰᾶριη, 1 Ἀ6β. 
ΧΙΧ, 0. - ΠῚ», 1άδηι, ϑὅγγιπε Ῥεδ]πι. 1, 5. ϑιυέάαε: ὅμιλος, 
ἄϑροισμα, ὄχλος, πλῆϑος. Ἰάθπι νοῖρα  οπιονὶ φυθ απρίϊ, αοΐ- 
δυβ ΥῸΣ 60 δ6η81: Ἰορίτυτ. : 

ὉΜΑΧΛΩΗ, πεοδια. Ἴ, ῥγμΐπα. Ῥεβαϊα. ΟΧΙΥΊΙ, 5. -- 
ἤΒ)γ οὐδϑομΓῥέαα. Ατηοδ. ΤΥ, 15. - Οἤμν. “(φπ. Τδαες. ἸΥ͂, 1... 
1 ἰοριτας αυλάθαι πὶ Βοχαρὶέδ. θ6α ρετίϊμος ροῖϊυϑ δὰ 5", 
οἱ αἰδαεπάμπι ϑγηιπιασῖο. - ὈΒῚΡ. σαϊέρο. 1οῦ. ΧΧΧΥΠΙ, 

. [οε], Π, Δ. ϑορᾷ. 1, 16. γιά εἰ 8δ6ρ. ΠΠ, ά. ϑίταο. ΧΧΙΨ, 
9. (εἰς ὁμίχλη, σίσμξε ποδιρέα, ΤΕ] Ιορῖς τομορταδ ῥεῖ πὶ σδηΐδε, 
4086 δεουπάυπι Θεπ. 1, 2. ἐτδῶξ ΒΌΡΟΣ ξλοῖθαι ΔΡγ881: ἴπ 48 
ΟΟἸΙΡΔΓΔΙΙΟΏΘ. ΡῈ 80 ΟῚ 88:15 δρῖ8 [δηΐζυπι ᾿υιένογϑαϊίἑαὲθ 

, πρῖο δροοϊδιμεῖα δοῖ, Νέδὶ ὁμίχλην 46 ἀδγθ οἱγοιπιέδοέο 6 ΧΡ ]ϊσ 
᾿ς Θᾶτ8 πη8}18.} ΧΙ.1Π;,..2.. Εἰρογοῆ. ᾿Ομίχλη ἢ ὀμίχλα, ἀὴρ παχὺς, 
᾿ φκοτεινὸς, ἀχλὺς, ὑδάτωδης σκοτία. ϑκίάαο: ὀμίχλη, ἀορασέα 

ἢ παχὺς ἀήρ. 1άδθπι: ομίχλη, ὁ τεθολωμένος ἀὴρ, καὶ μὴ διαυγὴς,. 
μηδὲ ἰαμπρός. Ζοχ. (νδὲ 25. Βτεπι. ὁμίχλη, “ὃ παχὺς καὲ 
ὑγρύτατος ἀήρ- δε τὸ ' 

ὈΜΙΧΔΟΩ, οδιιδίϊο, πεδωΐζα ἑέρο, οὔϑομγο. ἢ» 
“ἰἰδο, πο. Ῥ6. 1 ΧΤΥ͂, 15. ὀμιχλωϑήσανται. ϑεσιαπάυπι Ζεγα- 
οἰδοίατν ἴῃ Οοπιπιοηξς. αα Ὦ, }, ᾧ, 11. Οαέεπαο 0. 66. ν. 264. 
ἐποεγρέωα ϊο ἰὨζογρτθα εδὲ ϑδγπυπαοΐεδ, ουἱϊ ἴῃ εαιαρέίο γνο.- 
φωϑήσεται ἐεϊθυϊων, ααοά δεουπάμπηι δαμπάδι 68ὲ ἀφωζίαδ.. 
Οδοίεταπι ἀξοταία Ιορϊ 38», πιᾶπὶ Ὁ8» δυπε ἑσποῶγαθ. . 

ὌΜΙΜΑ,, οομέωα, αϑρεσέμδ. 7, οομέμδ. Ῥτον. ΥἹ, "ἅ. 
ΥΠ, 3. Χ, 27. οἱ διὲδι σαθρίυ5. Αἀα46 ϑερ. Υ͂, 15. 
᾿ΟΗΝΥ Ὡ νεὶ "ΟΠΙΝΎΜΠ, ἕπιρο. Ῥ5}} Νιρδ. Ῥε. ΤΧΤΙ, 

10. ὁ ὀμνύων ἐν αὐεῷν ᾿αγδῃθ ΡῈ ἐ1]ὰπὶ. ΄η᾽άθ εἰ Τοταπὶ, Ὗ, σι ΄ 
εἰ οὐπῇ, Νίαιε. Υ͂, 54. ᾿Αροο. Χ, 6. δι ἔξον ὕῬίαίο λυ, ΧῚ, 
ἐς Σερξ. Ρ. 966. ϑεοὺς παρακαλῶν ἐπόμνυσιν ἔν τοῖς τῶν ἀγορα- 
νύμων νόμοισυ, ἀδο8 ᾿Ἰῃγοσδῃβ ρ6 1 1ἴθρ68 τεβ γῆ 8165 οἰσϑ ἴίτῃ 
ἰαταῖ, 5, ΟἿ, 9. κατ᾽ ἐμοῦ ὥμνυον, Ῥὲτ πιὸ ἐυπγαραπῖ, 146 δἔ 
ἴε6, ΧΙΟΥ͂, “3. Απιοδ. ΙΓ, 9. ὙΠ, τᾷ. 810 οπιοδέλδηδα σους 
τ Οὐποῦ. Ῥ. γϑ2. ΒῈὉ ἢἤπ. ἀξιοπιστότερος τοῦ κατὰ τῶν παίδων 
ὑμνύοντος καὶ δϑιὼ τοῦ πυρός. ἘΠλὲ ἀ6 ζαΐδα ἰοραέ. ῥ. 250... κατ 
τῶν παίδων ὥμνυεςφ. 165. ΧΙΧ, 18. ὀμνύοντες (ἐπὶ) τῷ ονόματο 
κυρίου Σαββαωϑ. Μίάἀο εἰ 1ο6. ΧΙΥΙΠ, 1. Τοιθαι. ΧΙΙ, 16. 
ΖΔοἢ, Υ,, 4. ὁ8 οοπῇ, Ὠευΐ, ΥἹ, 158. Χ, 20. δὲ ἐπὶ αἀάϊξυν εΡ 
ὁμῇ εβὲ 1. 4. ὀμνύσεις. Νυπι. ΧΙ͂Υ͂, 16. ὥμοσεν. 7ΤΑδοάον. ἐπηγ- 
γελατο. ΗϊοΕ. ', 16. μὴ) ὀμνύετο ζῶντα κύριον, τνὸ ἰαταῖθ μθὲ 
γἱγοπῖοης Τ᾿ οταΐζαυπι. Οοπξ, 180. Υ, 12. 810 ραδβίτ οιΐδηι δρυά 
ὑτοΐδλοβ βεγίρίοτοβ οοηβεέσαϊταν οὔπιοδθη αυδτῖο. Ὑ146 Κ᾽ ογοεξὲ 
Ῥμιοίορ. ϑᾶκν. ο. ὅ6. - ἔδυ, ἥαπρον. Ἐθοῖ. ΥἹ, 9.. ᾿ς 
Ἰοῖρσοδ νλἀδευν ὭΣ} ᾿ΤῸ "ΞΟ τη816. πάν 586. -- Ἴ2, αἴθε 
πο. ὅθ. ΧΧΧΥ͂, 1... ϑοιλοεῖ γη2 ἢ. 1, ποῖαι ργοπιξείθγ αἐξ- 
μία οὐ φιξάεηε ἐμ δἑμτ απο ἐπίεγροδέέο. Οοτῖ, θα, Ν. Χ7. 8. ν΄... 
ὀίδωμι. - Ὑοχὺλ! καὶ ὁμουμας Ὅσδαι, ὙΒΜΗ σοπίϊπεδξ 

᾿ ξ : Ἵ 2 ; 

- 



δά - ὉΜΟΓΝΩΜΩΝ .- ὍΜΟΙΟΣ 

Εἰοββαπι ε τιατρὶπο ἴῃ τεχέυτη ΓΔ 9] Δ ἴδΔΏι δᾷ νοτδὰ ἀῤὼώ τὴν 
χεῖρα μου. 88}. ΧΙΨ, 51). οἱ ὀμνυόμενοι βυλῖ ἐὲ, μαν φεος αἰξ-: 

᾿ 4ιὲβ ἑμγαξγ, πεμπεῦπα ἑωταΐα, ἀὰξ οἰίααι νΟο8 πιοάΐδο ΒΘ 
δοϊΐνυπι γοτῖϊ Ροϊεδῖ τω έε8. 

ἘΟΜΟΓΡΝΩΜΩΝ, φιὶ εἰμδοῖοπι δὲ. δοηἐφτιξίαδ, πτιαηΐ-- 
᾿σπδ, ΘΟΠΘΟΥ͂Δ7) απεέσιδ. ΔῈΡ ̓  οοπβεέζέμηε, “φογαδέμπι. ὅγπιπι. Ῥ5. 
ΟΧΥ͂ΤΙΙ, 44. ἄνδρες ὁμογνώμονές βου, Ἐ. 6. πιλλὲ οαγέδοἑπιξ 5 
ϑ6ὰ,υῖ ἩΠδγοηγπιδ νοι; νἐγὲ ὠπιξοξδεϊπιδ πεέλί. Τὰ ΒοΟ δοηϑα 
ὑσουττῖς φυαοαῃο ἃρυὰ “Χοπορῆ. εοὁ Περωδί. Σασεά. ΨΙΠΙ, 1. 
ϑωέᾶαδ: ὁμογνώμονος, ὁμοφώνου- 

ὉΜΟΞΘΝΗ͂ΣΣ, εἰδάειπ φεπέϊξα δ6ὰ παίῤῥοπὲο, ροπέξέἐδῳ 
Ῥορμίανίδ. ἃ Νῖασο. ἵν, α. Ὗ, 6. Τορούοξ. Ἰ. ». 88, 3γ: Δἅ- 
ταοῖίνυπι ὁμόεϑψος ἜΒΗυΣ δριά: 7οδορήξζηπ ο. Αἡρίοπ. Ῥδρ. 
455, 12. Ἐ. 

ι ἈΞ ΌΜΟΖΗΛΜΖΙ ; Ραν δἐμάξοπι, 4 Ἰγίδοο. ΧΤΠΗ͂, 24. - 
- ὉΜΟΘΥΜΖΟΟΝ., ππαπέπιξίογ,, πᾶ, ϑὲπεμῖ, Θογιδιεν: 

σέέῃν. ἼΠΝΘ,., ϑδίομε ὠπῶδ. Ἐπάτ, ἘΠ." ἢ. - ἔπιε ὙΜΝ5: ἔπεα, 
1 ϑ8πι. ΧΙ, ψ. - ὙΠῸ, μιν δἰπαμέ, Τοῦ. ΧΥῚ, τὸ. ὁμοθυμαδὸν 
δὲ χὐτέδοαμον ἐπ᾿ ἐμὲ, σοπϊυποῖξαι δυσί ἀδουτεθθδος δ πιο, 
Ὑιάς εἰ 16». ΧΥΠῚ, 16. ΧΧΙ, ,“6. ΧΧΊΤΥ͂, ΄τδ. δὲ σορ, Αοῖ, 
ΧΙΧ, 20. - Ὑπὲρ τάσμν Ἑχοά, ΧΙ͂Χ, 8.. ἴον. 1{,ν.. ΧΟΥ͂Σ, 
31. εξ, ΑἸδ1 βαϑρίυβ. - κυ, συδεγηδείο. Τοῦ. ΧΧΧΥΊΠ,, 
55. υδί ἐμοϑυμαδὸν ἈοῖδτθΘ υἱάδεωυτ δδοειγιμεπι ογὐδδοπι τα π ἀδ. 

δος δἽΣ) ΘΟὨΒΙΣ, δΧ Ἵ5, μόψεθ σα, ΝΌπι. ΧΧΙΥ, 54,. 5 Ἐπ ἀν. Υ, 
ή7. ἜθΡν. ἼΩΝ υν5, Εϑάν. 11]... Πεεγοῖ. ὁμοθυμαδὸν, ὁμοῦ, 
ὁμοψύχως. “7,εχ. ᾿ ἔπε. ὁμοθυμαδὸν, εένογοὲ, πῶ, Ρανέεοῦ, 
δνεβ αἰΐπι, δὲν, 
᾿ ΟΙΜΠΟΙΟΠΩΘΗ͂ΣΣ, εἐἰνδέδιοιο ἀεοεοηΐδια οὐποχεμδ, δὲ. 
ποδία αἴζέομεια, 9 δὲπιδέθα Ργορν' δοέαῦδῃ δαῦοησ. ὅ88Ρ. ΝΠ, 8. ἐπὲ 
τὴν ὁμοιοπαϑὴ κατέπεσα γὴν» ἴῈ ᾿ἴοΙταπι δἐπεξἐἐδιιδ. αὔοοεϊοηὲ- 
5. οὐποκίαπι ἄδοϊάϊ. μὲβ' αἴτια τεὐαϊτ: δὐπιξξέέεν' ἔασξαῃ. 
ά Νίασου. ΧΙ, τά. 
ον ὝὍΜΌΟΠΖΟΣ, δἐπεξσ. τα, πρὯδ. ὅγπεπ. ΟοἘ 6}. ἶΠ, τη- 
ν. ἮΌΞ23. ἐπι πέογο. Τοῦ. ΧΧΧΊ, 15. ὅγπιπι. ἐν ὁμοίῳ τρύπῳ. Ἰῖα 
ἰδρίτατ΄ ἴῃ οκαρζίε. ϑεὰ ποῦ τϑοῖσ, 8ὶ φυτὰ νίάεο. Ῥονγίϊηθαε᾽ 
γοιϊίι8 δθοὸ σβυρὰ δὰ ἼὭΝ Ὁ ΠᾺ3, ἐπ “πὸ μέφ70., 4086 Ὀδῶθ 
ϑγημπαοΐμδ ἴτα τρβηϑ:0}1. Νόὸπ επίπι Ὀευβ οπιηθα ἴθ ὅπ0 
ξοτπιανις ΐοτο, δε (δο οο νοϊαῖϊξ Ἰοῦυ8 ἀξοθσθ) οὐ ε8 
Ῥανῖζοσ ἢ υἴδτο Ἰηδῖγἶ δ. ξοτανανίξ, ὯΟΒ ΟΠ 68 ΟΟΙΏΠΙΒΩΣ ΟΥΣΙΔ 
δαυήεοπιυδ. Ἄετθα ἐν ὑμοΐῳ τῥόπῳ Οἰγηερίοάονιι 4φυσημα τα- 

ἴα} δά νοτθὰ ἐν τῇ αὐτῇ κοιλίᾳ γ ΟῚ σ6γῸ δὰ ἐν γασερί. Εοτ-. 
ἴα586 δυῖδ Βᾶ6ο ναγϑῖο δυγνυἠπιαοδὲ ταῃἴυηι δὦ ἼΠΝ Ρέτιληοῖ, 
χυοά ἢ. 1. 688 ραγίέεν. ϑοηβέεγο δά εἷς Ῥεττίποτο νἑ δον. -- ΠῸ 
δἰπιέδὲς φπ. Ἐποςῖῆ. ΧΧΧΊ, 8, . ΠῚ ὁ ΠΝ.) ῬδΤΙ, Ἡαϊ ὁδαϊά. 
χηᾶ80. εἴ ἔοστῃ. Ὠ δθ, ΤΙ, 26.. ΥΤΙ, 6. - ὨΝΌ». ϑὲπεϊἐξἑιρεῖο. 168. 
ΧΤΙ], 4, - ἔπη, πὴ πηδᾷ, Ἴδε; ΤΙ ΧΤῚ, γ. οὐκ ἔστε γὰρ ὑμῖν 
ὅμοιος. ἴπ πιδηῖα Ββαυασταπε ποξίομεηι αϑοέπιέἑαπαϊ, ἀπδπὶ 

) 
Ἅ 
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μαθδὲ ΠῚ οστι ἀοτίναιϊβ. -- ἘΠῚ ὉΡῚΔΏ ἜΣ τον, "ἘΠῚ ΠΕ ΒΥ 
πιαστμεηι ̓δεπαῖ, ΟἹ λοιποὶ 880. δ} τοϑ. οί, δαε, ΙΥ̓, 53:2. 
ὅμοιον αὐτῶν Θοὰ, ὧἱὐ δαιϊάθιι μπῖο, ϑετρὰ Βδθο βϑπε ροτΐῃ8 
τοίοτοπ ἀα δὲ 565 ἴῃ βπα σσιμμηδεῖδ. - ἘΞΙῚΘ5, δέοι ἀφμαέ. 
Ῥιον. ΧΧΥ͂ΙΣ, 19. οὐχ ὅμοια. ἠασρόνμα οχὶδιϊενδῖ, ἰρτειρτθῖΣ 
οὐνετϑδῖυι 6586 125. ΝΙΧΣ πυΐοπι Ἰερῖδ886 νἱήθπξυν 499, δᾶ 
ψυοὰ δὕΐοσιε ὥσπερ μεοτιΐααξ, ἴα τ οὐχ ὅμοια 56ῃπι818 Ἔχριθηάὲ 
ἐδυϑ8 ἂς βυὸ δἀάϊἀδεῖπε -ὀ ἜἪ3, δέα. πο. Ῥα. ὈΧΙΥΪΙ, 4σ. 
ὅμοια. - ἸΏ3, δέος. Ἵπεοά, Ἰυά,, ΠῚ, ιὅ. - 225 νοέμξ 
γερίομδ. 6 6η. ΤΠ, 20, -᾿ ἤδη δρορέθο. Ἑπτὰ, ΧΙ, τά. 12. καὶ τὰ 
ὕμοια αὐτοῦ; 1)" Ὁ. ̓ϑειβῦμι Θκρεθεβθγιμξ. Ῥϑυξ, ΧΙΥ, .5. δὶ: 
ΨΗ, 15. μηδὲ φίλῳ τὸ ὅμοιον ποέεε, ποᾷιθ, αυοά .οἰπι]8 66, 
ΔΠΊ100 ἔβοεῖτοε: Β΄ ποη ορυξ εδῖ, υὲ ον η ̓ Ογοέξξο ἄμητον, οὕγα 
1ἰηπαϊο ἃ ἀγνόμον. δαῖτ οὐ 81Ὲ15 ὁρμιοίίον 9» 1647 1716 βανέξ Ρεγηξοίο- 

ἐπι (.,. ν΄, 558.) 1οδο ὅμορον δρατατ. Τεεγάλι, ὅμοιος γ ἐν ταυ" 
τῷ συνέσεως. ΘΡ. ΧΥῚ!, ι. δε ἜΜΟΩΥΣ Ρε: ΔΏΣΔΔ]1 18 8185, ᾳυϑ 
οοἰπεταδ, δ᾽ 21}18. 

"1.1 ΟΣ᾽ ὍΜΟΙΟΣ, αἰδοῖ εἰρη ὥς, μολίω, απερΐωδ. Τοῦ, 
ΧΧΧΥ͂ΙΙ, «5. νοχ μϑῦεσ. Ἄ. 1, σοπιποάδ τράβιτυτ ΡΕΣ αδ4μ8 
πιαρηδ ΒΕ ἐχοοίὝσγιδ.. .. . 
ΣΈ, ΟΜΠΟΣ ὍΜΟΙΟΣ, οὐἰπεξξϊα οὐπαέδεο, ΝῊ «7.48. Ταὰ, 

, 1ὃ, 
ὝὍΜΟΖΟΣ 1714 'ΝΟΜΑ͂Ι, ᾿δἰγυὶδὲδ βο.᾿ ̓Ἐπϑη, δέϊδο. Ἰεεὶ 

ΧΧΠΙῚ, “ι.. Ῥεινιβαϊασυμε. ἔογίαβϑθ 3} οἴπι Π 1. - 59. ΠῆΠΡ 
δμπὶ δἰομξ, Ἐφθοι, ΧΧΧΙ, ὃ. - πΥδ, πεφμαζέε᾽ ϑμμῆ, Ῥτὸν. 
ΧΧΥ͂Ι, 4: ὁ τον 

ὍΜΟΙΟΣ 2, ΜΝ͵ῖΣ ̓  δὲ πιδάῖδ. 81,773. ΠῚ: ΠΡ» Βα] εἰ Ηϊι ΒΡ. 
Οδπι. 11, ὁ. 168. ΧΙΥ͂, 14. -- "1 ἴϑ , ἄο: ἀὐῥειόδεπιε. 168. ὨΧῈ 
θ. - ὑεῖς » ΘΟΡΑΤΟ. ἼΟΡ. ΧΊ Ἶ, 45. 

ὉΜΟΤΖΟ ΤΗ͂Σ, οἰπυξἐἐδιραάο. 15. δραοΐοα, Οδπ, Ἐ᾿ 11. 12: 
Αάδὲ 8αρ. ΧΙ, 19. Ὁὶ ἐπιαρσίποπε, εὔὲρέσπι ποῖδε. 

ὌΖΟΙΟ' ΤΡΟΠΟΣ, ᾿δὲηιξίδα γκεογέδιιδ. 3 Ἴ.3. ἑωχκέα ἀρὰς 
δἰϊηιαξέοτδ)τε τυθΩ 7. ὅγταστι. Ῥβαϊπι ΠΥ, τά. ὁμοιότροπος. ἴϊᾶ 
οοτῖθ ἹΜονεζαιοονΐιδ ἐἀϊ ἐπι55ῖτ. "864 8εο. πιο οδειοπε Οὐοπειπίοτι, ἐῆ, 
ιαἶπι, β. 229. δγπιτισοΐιδ βοτῖρϑθγας ὁμότροπος: Αἂάο Θῖκαο, 
ΧΧΥΙ͂, 18..566. 64. Ο»ὴρέ. ἃ 

ὉΜΌΙΡ' ΨΗ͂ΦΟΣ, οὐξιοδ δὲγιξέθ δι γα ξ ἔπτη “δῖ. 2 Μδοο. 
ΧΙ͂Υ, 26." ὁμοιοψήφου συγγνώμης 860. “4{ε». Ὀοπξιπάϊεατ. ΔὉὲ 

ἄάϑται ὑμόψηφος. 
ὉΜΟΙΟΩ, αδεὶπιο, εὐ τὸ » φοπιραγο,᾿ αϑσιϊρανας ΗΝ 

εἰ ὑμοεόομαι» δ8ὲπεξέξβ διέπειν οοπϑοηξῖο. πὴ ἴῃ ΜΔ], ΝΊΡΗ. 6ὲ 
ῬΙΒ, Ῥβαϊαν. ΧῚΨΙΠΙ, 12. 21. Οδηξ. 1, ὃ. 111 17. δὲ αἰέδί αἱὲν 
4υο1168.΄ (ΤΉ. Ῥβα]π:, ΟΧΧΧ, ἃ. - “21, δὲέοπ δόμα, ῬφΑἸπὲὶ, 
ἸΧΧΧΊΤ, 1. Τὰ πηθηῖθ  ΕΡΕΑ͂ΝΣ ΠῚ αοϑέπιϊανέξ. -- Ὁ 
ἐοηδοπέϊο. Ὅεη. ΧΧΧΙΨ, 15. ἐν τούτῳ ὁμοιωϑησδομεϑα ὑμῖν, 
ἴῃ Ὦοο σσγεδέγιεϊοηπιιϑ ἘΠΕῚ α γιάθ δὲ ν. 22. 8. 25. Εἰδάεπι νὸχ 
δεῦτ, 2 Ἄς. ΧΗ͂, 9. μος συμφωνεῖν κε ἀΐτωτ. -- Ὁ 3.) οδιοιεττηνν 



Ι . 
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8δ΄λ ὉΜΌΪΩΜΑ τ- ὉΜΟΙ ΩΣΙΣ 
λοὶάο. Θοη. ΧΧΧΙΥ, 15. εοἂ 275. ϑανν. ὁμοιωθῆναι. Τιϑοῖῖο 
Δροιῖθ νἱτίοβα, αυδθ δχ νδϑυδὶβ δπίεοσοάεοπερυϑ, ἵνα γένησθε 
ως ἡμεῖς καὶ ὑμεῖς οτία 6859 νἸάοξιτ, ἈΘροποηάυπι 6ϑῖ περιεμη)" 

τ’ ϑῆναι. - ᾿α5 ΝΙΡΆ. οἰηλῥλίο βο. Ῥε. ΧΧΥΤΙ, τι. ΟΧΙ͂Ι, ὃ. 
“- ἢν, ἀδεέϊπιο, αιποά δέἔδαι ἰὰ Υ. Τὶ, ὧἱ ἴῃ Πα ρυὰ ἀταῦ.» 
φοπιραναηπαὲ ποιϊου θην Βαῦοι, Ῥα. ΧΧΧΙΧ,»γ. ἴΙ͂66. ΧΙ΄ν, τὅ. - 
φῶ, ἀοηιραϊὲδ σπι. «4. 168... Χ1,, 215. ᾿Νιάθ δὲ ὅ8Ρ. ΥἿΙ, 1τθ. 
ΧΙΠ, τά. δῖταο ΧΙΠ, ,. ὁμοιωϑήσεταο αὐτῷ. Κμίρ. ἐπάκεε 
δωρογδίαπι. ϑγγμα: ἐπαμέξ πεσγδβ ρέμς. 81:. ΧΧΥΤΙ, "4. καὶ οὐ 
μοίωσα αὐτῷ, 5Βοὰ 8181} δοᾷθο δὸ ἴα]επὶ οὗὐδο βαβδο. 1δἰά. 
ΧΧΧΥ͂Ι, 12. ὈΌΣ ἰδπθα ῥτὸ πρωτογόνῳ ὡμοίωσας, υἱέ Ἰόφιτας 1τὶ 
Οο(. 7,αἰΐο., οὐτα 6ἀ. Οὐνιρζωξ. Ἰαρϑτο πὶ] θῖν πρωτόγονον ὠνό- 
μασας. Οοπξ. Ζες. Ν. Τ' 8. ν. ἐνδύεεψν. ιΝίδοο. 111, 4. ἐς 

᾿ ΟἸΜΟΜΖ ΏΜΑ, δὲπιϊεμάο, ἐπιαρο. ὉΜΝΟῚ, τὰδμ. 2 δ. 
ΧΥῚ, 10., 2ὀἑῬασ. ΕΥ̓͂, 5, 168. ΧΙ, δ. - ὑὺχν, ἑπιασος ι ϑαιῇ- 
ΨΙ, 5.11. - δήρῃν ρΡ]ύτ, οαέφπαθ. 165. ΧἸ,, 19. ὁμοίωμα. ΝΥ. 1. 
- 538. δας, ᾿Υ̓́Σ 16. 17. 18. 106. ΧΧΙΙ, 8. - Ὁ, ογάο. 
Οδηϊ, 1, 10. ὁμρεώματα. ϑπο: ἀυμδίο δοοδρογυηῖ 1} ἡ, 
4188] 6586 ἃ “Νῆἢ, ωρῳ ,ἡριεγαπι ποῖαῖ, Οσπΐον ἀποᾳὺς 50“, 
ολατγίξ Ἠϊΐονος. Τ. 1. ν. θοο. δά. Πβοδεηπεῶδε, ατ᾿ θοὸς τὙΝΝ, 
ὁπιαρσίηθϑ, Ἰερ.δ86 ρῬυῖϊαῖ. ἤμρογεξ 'ἴπ δυκπιδ. δὰ Ὦ. 1. τιον θ 

Βυΐιυβ ψοιβίοηΐδ 6 1. διδῦ. δγοθϑϑεπάδπι δυβρίοδῖϊασ, ὃ ἴπ 

Οοηϊ. ΤΥ͂. 6δὲ ἑέσγανίξ, εἱ δϑ95, ὁμοιόπτωσες, “οσιωπ σὲπιΐ-- 

έέεν' ἀεδὲποπέξωπι δοηδοπαπέξα. -- δυνοῆ. Ἑχοὰ, ΧΧ, 4. Ὁ δμξ. 
ἘΝ, 12. (ὩΡὶ 7ασέεπ σῖαξ, Θὲ στα μορᾳυὶ ἀπ οοἀᾷ, ρΡογπιοῖα- 
των.) Υ, 8. γίάο δὲ 8ϊ:. ΧΧΧΙΥ͂, ὅ. ΧΧΧΥΤΙ͂Ι, 25. ᾿ Μδοο. 
111,49. Οἰοδε. ἰὰ Οοέαΐ. ὁμοίωμα» μορᾳή. Ἐἐγπιοϊορίοσωπι ἔπ 
ἐάέέμπε: εἴδωλον καὶ ὁμοίωμα διαφέρει. τὸ μὲν εἴδωλον οὐδεμίαν 
ὑπόστασιν ἔχει, τὸ δὲ ὁμοίωμα τένων ἔστιν ἴνδαλμα καὶ ἀπείκανμα. 
ἐπειδὴ ᾿δλληνες ἀναπλαττουσε τὰς οὐχ ὑφεστῶσας μορφὰς γ σᾳ ἰγο- 
γαρ, τρίτωναρ γ κενταυρους, εἴδωλα λέγουσι τὰ τῶν οὐχ ὑᾳεσταΐ- 
των μιμήματα, ὁμοιώματα δὲ τὰ τῶν ὑφεστώτων εἰκάσματα, οἷον 
ἡλίου, σελήνης, ἄστρων, ἀνθρώπων, ϑηρίων, ἑρπετῶν. 

ὍΜΟΠ, ΩΣ, εἰπουέϊίεθγ. Ἀγ, ΡΓΟ ἔδγφο. Ῥτον. ΧΙΧ, 20. 
᾿’Βαὰ ἐδὲ ῥτὸ ὁμοίοις βὶπο ἀυδτο Ἰορϑῃάυπι 6ϑὲ ὥμοις ».8ὲ, αυλᾶοπς 

δυοτονίϊαῖο Οὐοπιθπεδ Α“ἶθ5. 1ιὺ. 11, Φαρα. ο. 11. Ὑὶιὰρ δὰ Ὦ, }, 
ἸΜοπεέξαιο. δο 7αθβ γι. -- 515, 'δϑοιιπάδεπι 826 ἐεπέέαην, ἱ. δ. 
ημαπέμπι δαἰὲδ σ6έ. Ἰι51}. 1, δ, - 5, δίομέ. “ἴφω. Ἠοε. ΤΙ, 
λ. - Ἴδην, δέπιιρέ, ὅϑὅγπιπι. Ῥβαῖαι. ΟΧΙΣ, 10. υϑὶ ξοχῖαββο 
Ἰοροιᾶάππι 681 ὁμοῦ. - ὩΣ, σιιπι, ὅγπιπι, Τοῦ. ΓΧ, 26. Σμί. 
φμαεὶ πανθ8, -- ἼΠΙΕ Ἰ5ἢ,) ΠΏ ΗΓ μπέμθ., ἘΜΖΒΟΙ, ΧΙ Υ͂, χλ. 
Αἀάο Τοῦ. 1], 12. ' 

ὍὉΜΟΠΖΩΣΙΣ, ἱ. 4. ὁμοίωμα, οἰπιῤῥἑέμάο, ἑπιασο. ὨΜῸΣ". 
Θεη.1, 16. Ῥβαϊω. 1ΥἹ]1, 4. ἘΖθοβ, 1, 1ο. -- Ὡϑ. ΖΤΆδοά, 
οἰ ΓΧΧ Εκοοῖ. ΥἹΠΗ͂, 1ο. -Ἕὀ "230, δώππια. Ἐκ, ΧΧΥ ΠῚ 
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13. Σιορότασξ 5330. -- ἸΏΣΔΩ, δοδωπιπᾷδ, «ἴᾳει. δας, Τ,θ. 
1ιερῖς πῶσ, δυὲ ὨΙ))Ό. Ἐν  Ν - 
Ὁ ΟΜΟΓΈΕΏ, οοηδεον, δροηάσο, ψοραο,, ἔμγο,, οϑἦφ.. 

ὅγο, ἠαιαΐσ Ργοδσημον. τΠ ἩΡΗ αι ΠΣ, Ἰοὺ. ΧΙ,, θ. «44, 
Ῥ-, ΧΙ, 6. ὯὈὲ ὁμολογεῖσϑαι εεῖ ἦ. 4. ἐξομολογεῖσθαι. - Ἦν.» 
οὐπδίοος «“{44φμι ϑὅγπμη. ἴοϑ. ΧΊ, 8. ἀμολόγησαν, Ὦ-. 6. ραοέξ 
4μηὲ) 4 δια ΘΧρ] 1 οδίλοπϑιαι σα μ6 ἢ... δἀηιδειις. Βεῦτ. 9050, 

φυοὰ χοδάϊ ρμοῖδδὲ: ρφοέζξε 8. ϑροηϑέογμέδει8 πρρξιρδῦτι ἐπ 47 89 
οδείγίοέξ φιελέ. -ο ὙῶδἜνν. ψονδος ἴστοια. ΧΤΊῚΙΥ͂, 28.. ποιήσομεν τὰρ' 
ὁμολογίας. ἃς οὐμολογήκαμεν, ῬδΙθΟΙναπιθδ νοέω, 4:86 νονῖ- 
ἴθ08.. δῖο δὲ δἱΐδε ψεχθιιι Οταθοίδ ὀροησκα, Ργοπεέέογο δἷριβ- 
οδῖ, Τὰ 2ϑέοηγο. Ἡαζο. 110. 171. ». 181. τοὺς ἐμόγους αὐταῖς 
ἐπὶ δίκην παρέξειν ὁμολογούνεων, οὐπὶ δομξαδ 86 ἀεάίΐέξυτος δά 

. ΒΌΡΡ] οΣαα Ρχομπιτογοεῖ. ἘΠῚ Ρ. ΠῚ, Ρ. 189. Ζυῤῥηποὲ δὰ 
συμμαχίαν ἀποστελεῖν ὠμολόχησαν, Ὑὶἰάο εἰ ϑαώπαδίωπι ἂς πιο, 
μΦΩ, Ὁ. 507 δεαᾳὺυ. - Ο»5υ}} ΝΙΡ}.. ἑμγο ἴφεϑων, ΧΙ ΙΥ͂, 26. 
ὡμολόγησα τῷ ὀνόμαξί μου τῷ μεγάλῳ, ἑωγανὲ ρᾶΣ τπιοπιθα πιθὰ πὶ 
πιᾶβηυμι. “40.165. ΧΙΙΚ,, 5, ὁμολογήσεταν πῶῦσα γλῶσσα ϑεὸν, 
διραδίἐ Θεριλα Ἰἰηρυὰ 6. 51τ. ΓΚ, 29. μὴ αἰσχυνθϑῆς ὁμολογὴ“ 
σα ἐφ᾿ ὠμωφτίαις σου, τὸ μυάεαξιο οογγογὶ μεαοοαῖα τυ. 81-- 
χλϊδιος ἸΝΙαι}. ΧΕ, “53. ὅστος ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ, αυὲ οοηβέαδὶ- 
ἐμ διθ. ὶᾶδο δὰ Ἀ.1, ΧΡ οὔβιπε Ρ. 187. 

ὉΔ͵ΟΖΟΓΊ, Α, σοη φδείο, νοέμπε, ἐαμα, ρίογέας Ἴλδ, 
οδίαέϊο “οἰμπέαγία. Ὥσδαι, ΧΙ, 6. 17, ἘχφοΒ. ΧΙ Υ͂Ι, 15. 
Δμιοδ, 1Υ͂, ὁ. - Ὑ1Σ, »οέμπι, ον. ΧΧΉ, 1ὃ. προφενέγκῃ δώ-- ] 
ρα κατὼ πᾶσαν ὁμολογίαν αὐτῶν, οβοταῖ ἄοπα ἰυχὲδ Οὐληϑ 
φοίμηρ ΘΟΤΌΒΙ. Τογον. ΧΙΟΙ͂, 15. ποιοῦσα ποιήσομεν τὸς ὁμο- 
λογίας ἡμῶν .. ἃς ὡμολογήκαμεν, οπηπῖπο Ραγβοϊνεηνιϑ τιρέῶ 
ποδίτα, 4086 ψονίπιαθ, 2 Εδάτ. ΙΧ, 8. δότε ὁμολογίαν καὶ δόξαν 

᾿ τῷ κυρίῳ. θα Βαδθὸ ἃ ποῃλ}} 5. τοἀἀυπέον: ἐσωάαίδ δῖ 06]16- 
Ὀχαῖο Ὠοιιδδοπι: 60]]δτο Ηορτ. ΧΙ, 1, 001. ἐρχεερεὺς τῆς ἀμο-: 
λογίας ε486 νἱἀοίωτ ', αᾳ. ἀρχιερεὺς τῆς δόξησν. δασογαῖοδ,, 4μόπει 
φοἰΐπιωδ. ΝΙΪΕΙ δυΐοπι μδ60 νοσῦᾶ ἐχρὶἰοδπδδ 6886 νἱἀοπίυν ἀθ 
εοπξορδοῖομο ἱπρεποδ 80 νοιιαιδ σου νοιΐθηΐθ, 48)ὰ τουεγοηλα 
εἴξὰ ΠΏ ουπι ἀδοϊδιδίυσ, 901]. 106. Υ1], 9. ; 
᾿Ξ ΒΞ ΌΜΟΛΟΤΟΣ, οοπεσηέίθηδ., σἰδιδαῖοπι δοτιξογιέξαϑ, Ὁ ΔΏ. 
ΧΙΠΠ, θο. 866. οοὐ. Ολὲδ. ὁμολόγους αὐτοὺς κατέστησεν ἀμφοτέ- 
ρους φψευδομάρτυρας, εβδοεται, υὑκ 1ρεῖ οςοπβιοτεπίας, 86 ξδ]- 
δύ ἰεδιϊπιοηΐτωι ἐϊπ18446. ΥΞὰΦ αιοαισ' δὰ ὁμολύγως. 

ὍΜΟΜΟΤΟΥΣΕ ΝΏΣ, σοπιπμεπὲ οπιρέδεπε οοπδεδίαμα, 
φοηδέπι81. οπειξεετπ, ΠΣ. φοξμπεαγία, δροπέδ. «Δ ἨοΞ. ΧΕ, ὅ. 
Αἀάο 4 Νίδος. Ι, 51. Οομπξεν ἄς βαο νος Ζὲχ.. Ν. 1. ΄ 

ὍΜΟΔΜΟΓΩΣ, πηπαπέὲπιξ σοπδοη5μ., 3 .,) φοἰμπέατγ ἐφ, 
ἐραπμίε, ἮσοΞ. ΧΙΥ͂, 5. ὁμολόγως, Ὦ. 46. ἴα, υ)ἱ 15, 4υἱ δαιδῖαξ, 
εἰ ὁδοῖοσι οὔμπαδβ ἱπίε)ομδης οἱ νἱάξαρξ, δμμπὶ δηιασὶ, ἢ. Θ. 
ὕηλοο. Εἰίογοπγπιμο Ἰορὶϊ ὁμολογουμένως. Μιᾶς 84 Β.]. 2)εμδέωπε, 
Ἠωγοῦ. ὁμολόγως, συμφώνως. Οομᾷξ. ϑιιέοστὸ 166, Ἐοοἶδδ. 

[Γ .,,᾽ὉὉὉὁὁὁὁὁ κ Σ᾿ 
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Ἵ. Π Ῥ: 4ν)0. 2ὴ Οσάξοο φυοδάϊῃ δ. 1. ὁ. Ἰέρίαπι βαΐθ86. νῖς 
ἀεδιυτ, οἕ φυΐάοπι τοοῖΐυβ, ᾿υάίσο Μβέαϊίο, Ῥτο ̓ ὁμολόγως . ὁμο- 
λογορα: πᾶς οοξ “σΟἰοοο. 2375. ἐπ Ῥνορή. ὁμόλογος ». σύμφω-- 
φος. Ἐπ 2οκ.. ἐν 25. ἭΝ, ὑμολόγως, συμφώνως " καὲ 

ὁμόλογος. " 
-- ὍΜΦΘΜΗ: ΤΡΙΟΣ; ἔχ ἜΕΡΝΝ τανε παΐμδ, εὐὸγέ πῶ 

, 7"αξον. οὲ ὠΐογύγνα ϑόνρογν ΜῈ, εξ θ᾽. ἤνεο. οἵ ΧΧ Ῥεο. ΧΆΧΤΥ, 
34. πενθῶν ὁμοβη τρῤὶον. ὅθι δοάθῆι Εφτίδ886 δαϊϑοὶ Ἰορέταμε 
ὩΝ 15 ἀβοερεὶ θα μτεάσειν νοο6 ἼΞΕΞῚ Ξε ιν Ὅ, 7ἰδδδ πιὰ ἐγ ἔδὲ 
Θεά. ΧΙΤΠ,..29.: :- : 

ὍΜΟΝΟΣ' Ω; “δοπιουγεῖο, δον σδπιεἶο: Ῥηὴ ΗΙΡΒ. ἘΒ ,ἴρ; 
ΠΡ σθπ, Τλδῶν. Ι, 41. ὑμονοήσαντες,,᾿ οοτιδεητίοηὶδ5.᾽ -ὶ 
2, δσογίοῦ, αν. ΥΧΧ, δ. Τιερίτον Ῥταϑέϑσεα Ὦδη. 11, 45: 580. 
φοὰ. Ολίε. οὐκ ἐσονταὶ δὲ ὁμονοοῦντες, οὔτε εὐνουῦντεές δλλήλδεος 
ὩῚ ΘΒ α] ἃ. Ἰορέξων Π21" 32} "31 ῬΆΙΩΝ ἈΝ, σὲ πὸπ αὔεαε 

᾿ς φέοπαπε αὐδπαονοηέθε πωνο οὸπ εἰ. ς ἘΣ ἀρονη λοις 
ὉΠ ΟΝΟΔΆ,. φοποονφέα, οοηδοπδιδὶ Ἢ οογ. ῬραϊηῸ 

ΟΧΧΧΙΙ, 5. -- υο, οοέξίο,, αὐκπαΐτο - -»ορεΐὲ οἵεπε δέγοβόξει, 
Βίπο δοοΐδέας. Ῥβαῖαι. 1 ΑΥ͂, νὅ. ἐν ὁμόνοΐᾳ, Βεθτ. ΟλᾺ3, αὐοά 
συΐρθ νογίυηϊ ἔν» δένγορίξιε 8. ὀυπε ἐωγα, 568 ρσείαιβεανε ρα -: 
χνὶ οοπϑέέϊο᾽ δέ. νοῤεπδαξθ, ἱ. α. ἸΏ, αὐ. οὐδερδ ἃ ἱπποῖὶ, Οοῆδος 
Ῥβαϊη. ΤΧΙΥ͂, 5. ὍὉ1 συπὶ πὸ ρευπυΐθταν. ἤμρ. διεπε δον 

, ΦΘηδ12. ϑγπεπε. συνδιαιτωμένοι. Μιᾶθα δὲ δαρΡ. Χ, δ. δίτδο. 
. ΧΧΥ, 2. ά ΜδοοδΡ. Π|Ι, 20. ΧΙΠ,: .5.- Π)6 ποιίοπϑ 7 δάεν ἐς 

ψοοὶ ὁμόνοια ΘΟΟΊΘΕΙΑ: νἷδο Οὗδ6. ἹΜίσοαι, “Ἵπιδέοί. ὙοΙ: 1: 
Ῥϑρ. 86. 

ὍὉὍΜΟΠΑ ΤΡΙ 4." αὖ ϑο(ΐσγνν ρδεγὸ βεπέεα; βενπιάγία, ὈΣΡ 
“ἢ, παία Ῥαιγέσ.: νον, ΧΥ ΗΙ, 1}. ὁμοη ατρία βϑέλοη; ϑῦζοΣ 
ξεν πιαηα. : 

ὉΜΟΡΕΏΩ, εὐδηϊ δα 8:πὸ,) τέδέμτεβ δ6τι Ῥγορέπφεια ΦΉΣ: 
ἘΣ ἐθγγηξο. ϑγπεπι. Ζαοΐ. ἸΧ, ,. ὁμόφούσῃ. -- ἜΡΙΔΟΣ δεῦ- 

εγϑέεπι. Ναπν ΧΧΧΝΥ͂, δ. τὰ ὁμοροῦντα 8εὉ. τ οοὐά, Σοῖμι, Ὅ0}}. 
ν. 7. - ΕΡΡ Ῥγορίμημιιδ. 1 Ῥατ. ΧῊ, 40. - γϑυ, λαδέεαξονὶ 
εν. Τι. 4ο. Ἔ ;ϑοΝ. ΧΥ], “6. οῦγεβ. ὁμοροῦσα, γεενιῶσά, 
πλησιάζουσα. 

ὍΜΟΡΟΣ, ὀοημηΐξο, “ηϊδέπεα, Ὀλλ. Τηοογέ. Ξε οὮ. 
ΧΧΥΙΙ!, 4. . “οὖν, αὦ πιαπμπι, ὦ Ῥαι. ΧΧΙ, 16. χ) 135, 

᾿ διδινδίωπι. Να. ΧΧΧΥ, δ. τὰ ὅμορα τῶν πόλεων, 501]. χω 
ρία, οομϑοῖα ὑγθῖθπ,. χλε; Ογνε 75. Βτοπί. ὅμορος »' Ὅλη, 
σιόχωρος, γειτνεῶνψ. 

ἌὉΟΜΟ ΣΒΟΝΖΟΣ, Ῥεφοναίμε. .: 7οδαόνο ἑωποίια, ἔτι δχ 
«Δαϊαποῖο ἀπιίοεδ, δοϊιονοἶμθ. 8 Μποοδῦ. ἘΠῚ, 7. υὃὲ μὴ ὅμο-- 

' σπόνδοὺς εἶναι [ὰ δ υ ὁΕ θ1.8 εχροδεας Ῥὲσ δυσμενεῖς καὶ 
ἐναντιουμένους εἶναι... Πεογοΐ. ὁμοόσπονδος » φίλος. ϑωϊαὰδι 
ὁμόσπονδον» φῆ Ἐἰνγπιοί, Ἅ. σμάέαη. ά20, ὅ9. ὁμοσπόνδους, 
φίλους." 
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ἈὉΜΟ ῬΡΟΙ͂ΤΟΣ, οἰπιξίέο δε έὲ, ἀπαξ οὐ νοϊανιξαεέδ, 

5, ἔμασέα ἡ τομνα δι έρ: ΠΙΘΉ ΜΙ. «4φιῤίδϑυγγεπι. ῬδΆΪ.. 
ΤΥ, τὰ, ΨιᾶΘ βαρτα 8. ν." ὁμούεροπος. 1,6 έτατ. ῥρσδϑίεσεα 
δε ῸΣ δρυὰ 2 ϊαέο". Ῥλαδαίδη, Ι, ὃ5. 17). ἐε 'Ἡδνοάοε. "11. 
Ρ. 108, 16. γιάθ 4ποφᾶθ, Μρδυλατιη “ ἘΠΡΡΊΓ Οὐάτ, 
ΧΧΥ͂Ι,4. “ 

ὉΜΟΥ͂» ̓ πνοὰς ἽΠῊ 3, δέδερξ ΗΜ. ἘΠῚ Π, 64, “- ΡΝ, 
ἰοῦ ΧΧΧΤΥ͂, 29. “44. χ ὅϑι, ἌΎΙ,, 6. ϑὅγπιμ. ῬῈ. ΧΧΧΙ͂Ι, 
16. 1ο». 111, κΧ8. ΧΧΤΥ͂, 4. “ 

ὉΜΟΦΥΛΑ ΟΣ, Ῥτορτὶϑ οέωφείσπε ἐγίδιιδ., σορένἐδεέρ, 
θειηἀ 6 δἰπιρ! οἶτον ρορωδανέδ, ἀιωδ᾽ 686 δέιέδαΐσγηα γνανβογεῖθ. 
δου. ἘΨ, 10. -5 Νίδοο. 1Π||.2}. ὍΝΙ ὅγγεσ νϑγεῖδν. ,ζέὲ ροροή 
εὐγιμ, ϑὲο Ἰερίτυν φύοαμε ἀρϑὰ Ζορερήλιεπε. 4." ἔν ΧΙΧ; ᾽. Ρ. 
οήθ. ε4. ἥανεγο. δῖο δὲ ἀλλόφυλοι ϑππὶ ὀχξεγέ, Αμυὰ Ῥού 
ἰγύμιωπ ΙΧ, ὅν, γ. ΧΥ͂, 20, δ. γέξοεα, φιὲὶ οἐωθαΐδγν διε 58. 
πορίδ, ὀμύφυλοι ᾿ἀιδαμέωε, πὸὶ ορθὰ ᾿Χεοπορᾶ. γνορ. 1,: 6,, 
19. Σ 6858 ὁμοφυλία ἰθβιτυΣ: Ὅρῦδ: ΙΓ αυ ΘΒ ρῆὶ 1. Ῥαρ" 
790. » : 

ὍὉΪΙΟ' ΨΗΦΟΣ, ΤΩΝ τε γαρ!ε, σΟἤθοΥδ. 4 ἸΝΙαοοαῦ. 
ΧΙΝ, 20.. Δ΄άΔἀ6. Ἡροάοί. ΝΠ, 45». Οοπέεν ἜΘΕΕΕ ΤΙΣ οὐδ. δὰ 
Βηηγπίολιια Ῥ- 2. ᾿ 
ΟΜΟ ΨΥΧΟΣ, φῦ εὐωσαάφηι 68) απὐηῆ; αὐῆ ει ὠμόν 

πιϑ, 4 ΝΙαοο. ΧΙΥ͂, 30... 
ὌΜΘΏ; ἱ. ἃ. ὀμνύω, ἕπενο. ᾿ΨΞλ5 ΝΈρΡΒι, ὍεΩ. ΧΧΤΙ͂, ᾿ 

ἐγὼ ὑμοῦμαι, δροατο, Πδαῖ, ΧΧΧΙΪ, 4ο. ὀμοῦμαι (κατα) τὴν 
δεξιάν μου, ἴθτο ρεῖ δοχέογαπι τωθᾶπι. ᾿ Ἴπ τόχῖα ᾿Βϑῦτ, 181] 
ῬῖῸ μ186 νϑυβ18' Ἰορίτασ, εὖ: νἱδεπίαν ε586’ δ] οβδοθνα 1ΠἸοζυ ἐπ 
{δε δπιδοοδαηι. Τα Οἦοσ. 28 8. ἐπ ὕκηξ. ϑοτνέρὲ. εχ. ἢ, ἃ 
ὁμοῦμαι ϑχρουλίωσ ὀμνύω. ἴιὰ εἴ δρυὰ Ἡεογολέμωης » δὶ φυοᾶ 
Ρ[Ὸ ὁμοῦμαι τιᾶ]6 ἀρὰ ἱΠπτ οὐπὶ βρ᾽ για ΔΒρΘγῸ δου θαῖαν 
ὑμοῦμαι. ᾿Ἴη 2ιες.- ̓ νε δὲ 2,8. Βνοηι. ὑμοῦμαι τοδϑίτατ Ὁμόσων, 
ἑιγαδο, 1ε5. ΧΙυΥ͂, «5. ὀμεῖται πᾶσα γλῶσσα τὸν' ϑεὸν, Ἰυαταθῖς 
ὉΠΙῺΣ 5 προ Ρεὲν Ῥεῦπι. ΨΙά6 οὲ 1ε8.ὄ ΓΟΧΥ͂, 16. 1οζ. ΧΧΙ]], 
ἐκατ ἐμαυτοῦ ὥμοσα, Ῥὲτ πὸ ἴρϑυπι ἴυγανί. Ἐδάθαν Ῥβτδοίο 

οὐουγτὶξ ἀρ ““Ζοὐράγοποπι Τρ. ΤΠ, ἘΣ. ὅ. Ρ. 80. -ὀ ΟἸΙδΩ 
Νίρι, ἡγαήρον. Ἐπϑοδ. ΥἹ, 9. Τερβοόταις 2. Ῥϑυΐ5.- - οὐ, 
Ργεϊδσπάο. Ῥτον. ΧΧΧ, 1ο.᾽ ὀμόσω τὸ ὄνομα τοῦ ϑεοῦν Ρογ-- 
ἐμρίμν οοπεπιξέέαπι. ἴιδ χυοᾳυο οχρ! οδιια, ΓΟ σοχρα 
εὐταῖοδ. 
ΟΜΦΑΚΙ ΖΩ͂. ὠνας ἀοόνδαθ γ6] ἐπιπεβαξιναδ ΕΓ Ὶ 

δ ὕμφαξ, 168. ΧΥΤΙΠ, 5. υνὶ πὲμὲ} ὁδὲ ἴῃ οκία βοργαΐοο. 
Ειμίαιβ, Εγοέ. χϑι. (112.} 182. (214.). 

ὈΜΦΑΛΜΟΣΣ, τπιδέϊέοιιδ, τὐοταρἈοεῖσα : τ, φμοά ἐπ αἰδοῦς 
μα 76 γπραζέεεπι ε8έ. “Δ, ηιεέίδοέ οοιδ οπιξηθηον, σοίέδα, 
ποπ8, ψΌ]ΡΟ ἐχ Τα]πιὰ ἀϊβέδγαπι αϑὰ μπιδέϊέοιιδ., ἱ. 6. πιραϊἑἐεδ-- 
μη ἰογραθ, Ἰαᾶ. ἸΧ, 57. Ἐοοῦ. ΧΧΧΥΊΠΙ, 12. Τὴ τἰτοῦτιθ 
Ἰοςο Ἰορίτοσ ὁ ὀμφαλὸς τῆς γῆς» εἰς λει ἐθνγαθ, Β. 6. π6- ᾿ 

΄ 

ν 
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σἴμπο ἐοργαδὶ. δῖ9 ῬΣΦΙΡΗο5 Οκαθοὶ ἑῆς γῆς θμφαλὸν, τ Β᾽λοτιῦα 
Ὑ6)1υτῖδ, πυποιιβατωπί, αυοα ἴῃ χηδᾶϊο ἴϑεχδα {1106 δἰέου ογδᾶϊ- 
ἀεταμι. Δ δεγοῖ. ὀμφαλὸς. ζυχοῦ τὸ μέσον, καὶ 4Δελᾳοὶ, ἐπειδιὴ 
μεσαέτατοι. ΟοπΕ, Βοηξσνέμμ, δὰ 7. 1. ς. ΡΒ. 5.17. οἵ Ἀοίαη-- 
ἄμωπι Ῥαέασεέ, Τιλῦ, 1. ο. 10. Ρ. δὅ2. 8668. - γι, τρπιδέδέοιες, 
δας. ΥἹ], 2. Εχϑοι. ΧΥ͂Ι, 4, ϑωέάας αὰ Ἐ. 1. ὀμφαλός" οἷάν 
τις οἶζα τοῦ βρέφους ἐστὶ, ἂρ ἐκείνου γὼρ αὐξανεεαυ' καὶ τρέφεται. 
- ΣῊ Ρ]ατ, 100. ΧΙ, 11. Ἷ 

ὌΜΦΑΞ, μναὰ ἱπιπιαίμγα »οἱ ασογῦα, ἴτ. φιλνὲφ Κρωοέιο 
ἐπιπιαέμγμδ. ἼὭΒ, οπιρῆφχ, ἐαύχμεοα. 165. ΧΝΙΠΠ, 5. ὄμφαξ 
ἐξανϑήσῃ ἄνθος, ἢ ἴῃ οπιρβδοραι εναᾶδοῖ. Ἰοτεαι. ΧΧ ΧΙ, 29. 
5ὅ0.. Εχθοδ. ΧΥ͂ΠΙ, 2. - γρπ, ἀσοίεπι, Ῥτονυ. Χ, 27. υερ6- 
ταπ. ζοχΐδβϑθ ὙΠ, μρὰ ραγνώ δὲ αοἱήα, δε... Βααὶ Αγμολ. 
ϑεὰ δοοβιιάυηιν δίδεγολέιμηι ὅμῳφακες δαηϊ πάντα τὸ αὐστηρὰ καὲ 
ὀξέα. 165. Οννὲ 945. Βτνοπι. ὄμῳφαξ, ὃ μήπω πεπανϑὴς. ([ἐρ 8 
ποάπανϑεὶς) βύτρυς. ϑιυδάαδ: ὄμφωξ, σταφυλὴ δριμεῖα οὖσα» καὲ 
ουὔ πέπειρυς- ᾿ πτν Ἧ ἘΣ ον ' 

"ὌΜΦΑΕ ΠΡΟ ὭΡΑΣ, ὡρα ἐπιπιαέμγα ὦπέθ ἐδηπριθδ. 
ἼΟ5. 153. νἐΐζο νας ἐπιππαέμναο. Τοῦ. ΧΥ͂, ὅ:1. ΞΕ ᾿ 

ος ΟΜΩΙ ΝΎΜΟΣ, εἰπκοάοπι ποπεψιΐα, Ῥτοῖορ. ϑέταο. ἔκγονος 
δὲ ἰησοῦ ὁμωνύμου αὐτῷ. τιν 

ὍὭΜΔΣ, ἡαπιθη. 4. ΝΙαυρα!, 1, 8, ΧΥ͂, 5. Ζρογοῖ, 
ὅμως, πλήν. ᾿ ε : 

᾿΄ ΦΑΔΑάὰὲΙ͂ ὍΜΩΣ. 5 ἢἰξς, οἰΐαπι αμΐα,. 7ποσεξ.. χ ὅδ: 

ὍὌΝΑΤΡΟΣ, οπαρεόν, αἀδίμπωα δἐδνοφέγδφ. ΜΛῊΡ οἰα]ᾶ, 
.υτ. ὁχ ὙΠ, οπαϑ»δ. Ἰγαη. Ὗ,, αι. - 15. Ῥβαλαι, ΟΠ, 12. 

Ἔρι, ΧΙΝ, 6. . ὅγπιπι. Τοῦ, ΥἹΙ, ὅ. “4. ΤἸἠοο, φὲ Ἐφ“. Ομέπε. 
Ὧν. ΨΗΙ, 9 ες Ἔν. 

ι ὈΝΕΜΖ 22, φπρεοῦγο, ργοῦγο αὔέεϊο, ᾿ργοῦγοις οὗέξ- 
δὲο, ἰι. φἐπερέξοίέφν» οδὲἑοῖρ, ἷϊτ, ἀοργέπιο,, ἐπ ἀἰδδογέογοπι οοπα -- 
δέοπθηι αἰεἰέσέο. ἡ ῬΙΏ. 166. ΧΧΧΥΤΙ, 6, - πο ΗἰρΒ. 
Π55, ἄγρηο, 165. ΧΧΧΥΉ, ά, - 5νηη Ηρ. ἃ 355, δἔδέφο. 165. 
ἼΧΧΥΙΙ, ὃ. - ϑΡῸΣ Ηρ, αμα κα [ας ίο. 168. Χ1.1Π]|, 12. ὠνεί- 
δισα. Πίαία : ἐνρτοῦγανὶ, ϑδεπιέογωδ (ᾳ μα βασι ξα8 ᾳυσαὺθ 6851 
“Ῥοεαενοέμδμθ) ΔΟᾺ τ816 οοιίϊοῖῖ, Ἰοροπάμπι ε8ε6. ἔκώσεσα, εξ 
Ἦδῦθὲ νδγβρίο ἀταρίοα. ρέει: αμάέδερπι ζεῖ, -- Ἴδε ἜῆΣις, 
εὶ οἱ Πίρμ, Ῥ6, ΧΧΧΙ͂Ρ, 8. 1ε8. 110, 4. Ιοτοα. ΧΥ͂, 9. - 
ππ| ἢλπ, Δ] δὲ ῬῚΒ, [υά. Ὑὶ, χ8, λαὸς ὀνειδίσας ψυκὴν αὐτοῦ 
εἰς. ϑαναῖον,. Ῥορυϊυθ οδῥἑοίδηα νοὶ δαρονδηδ δαϊπιδη ΒΔ πὶ 

, πιο, 1τὰ νϑρεῖς Βὲοέδμδ, Ῥοῖοδὲ φιοαᾳῃθ νοτιξ: ἀορτθββὶς δὰ 
τηοτίθηι ὈδΉτ|6 δηϊπσατΩ δΌΔπ,, Ἦ. 6. ΠΟ ΤΘΩῸΪ τηοχεΐβ ρετὶ- 
Ο}]ο 80 οὔξϊοδσο ῥγὸ Ρορυ]ὶ βιυΐ βα]αῖθ. πέρ. οδεμέογιεη απὲ-᾿ 
"πᾶῃ δια πιογεὶ, Τυὰ. Ὑ ΠῚ, 15, 1 58, ΧΥΤΙ, 10. “δ. οἵ δἰ δὰ 
δδερίυθ. ὅγπιπι. Ῥβ. ΧΙ.11Π, 17. 4. ϑγπιπι. τον. ΧΙΥ͂, 31. 
“«{φι ὅγιππι, ΤΠοοά, τον. ΧΥΤΙ, 5. - "ηηπ, ἄγεπισ. Ῥχὸν. 
ΧΧ,, 4, ὀγειδιζόμενος. ᾿Ηϊο γτο ΠΕ Ἰοξδεθηϊ ΠΏ, δὰ ρ΄ 
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5 ΝΠ» Ῥδυῖῖοῖρ, ἃ ἤη. - ἸΚΌΝΟΌ, εαέμηι, πιφῆδηα. 168. 
ΧΧΥΗΙ!, ὃ, ονειδίζων. Νῖδι Βδϑὸ νοχ τϑξεσθηᾷ '68ὲ δὰ “35, 
ἐμαϊοαδὲς ἐαπι, ϑϑηδῦμι Θχργοϑδεσηῖ, Νϑῶν ΠΝΌΜΩΣ εβϑὲ ἢ. ], 
πιοαϊογαέα, πιοάδοσ, φυδτα ποϊϊοπθι σποητο δἀξαηοῖδπι Βα θηξ 
νοτῦδ μαχόμενος καὶ ὀνειδίζων. -- ΞΜ) Ῥαοαξέ, 860. 
81105: αδιμιααπέθθ. «“(4ς. Ῥδ5, ΟΧΧΙ], 4. ὀνειδίζοντες, 4086 
νδσβῖο, δὶ ν6] ποῃ- “φιΐαα ιττἰθασπάδ εἐ8ῖ, ἴδηιθη ποι ἐπ-, 
οοπισηοᾶδ ἀϊοὶ μοξϊοεῖ. Ηδδεῖ οαΐα; νὸχ μεῦσ, ποΐϊλοι ϑολ 7αϑέμϑ 
εἰ ἑπϑδοεγιέέξαδ, ταϊτοτάυσι δἄθο γογοσέοπέθην οἰᾳπιόγειπ ποιὰῦ 
(146 Τολασέξο διερρὶ. Ρ. 273.}, 4088 ποῖίο δ νϑεθο ὀνειδίζω 
τἰαἴκηθ δδὲ δἰΐθθα. Οὐὐσγίοο «{4φωέδα 1ορλεδα γἱδεῖω; ᾿τοϑϑγυ, 
αοιρεγεέδᾷ, 801}. ἐπραπε. ΤῸ πιοῖτθπθ σαφγοδγαησὲ Ἰοριζαν ϑὰρ. 
Π, 1. δ1:, ΨΗΠ, δ. μὴ. ὀνεέδιζε, πο}ῖ ἀδδρίσοτθ εἴ Θχργοῦτασα 
εἰ Ῥεοοδῖδ ρτιδεΐοιιδ.' μέρ. πα αἰδσρέοέαε, πρήτι4 ἐπιργορθγ 88 
εἰ, 81:-. ΧΥΤΙΙ, τὃ. ὀνειδιεῖ, 1111 ὀαργοῦναέ, πιϑῃ ἀἰοϊταΐδωι, πόσα 
ἰδῆ, ἐπυροττυίϊδίοηι. (Ζομαγαδ Ζ.6.. ιτάδά. ὀνειδιῶ. ἀττικὸς 
μέλλων. Ῥοαίμ, ΤἸΧΧΤΙΠΙ, Χ]. Οομξ, διυέάίᾳπι.) ϑ8ὶν. ΧΧ, 15. 
πολλοὶ ὀνεεδίσες, ἐκρνοῦγαδὲεξ εἰθὶ του]ῖα Ραμοβοΐα εἰδὲ ποῖ πι6-- 
τοοῖλ να ὶ ἱπρτδῖο ροϊδῖα, 8:1. ΧΧΙΤ, λό. ὀνειδίζειν, Ργοδκμπε, 
οὗδέοαγα . σομνέσέατγὶ,, σν, 

ὌΝΕΙ ΣΑ͂, ορμνοῦδνέωπι, ργοῦνγινι. ἢ 1) ζάπια πια- 
, 

᾿ς ἤα, Ἐπ οΟΒ. ΧΧΧΥῚ, 5. Μενροάοέ. 11. Ρ. κι50, 1θΌ.. 
᾽ἊΟΝΕΙΔΊΣΜΟΙΣ, ἰάεπι. πολ} ρίας. 168. ΧΕΙ, 48..- 

ἘΩΤΙ » ασεοίαέϊο. Ἰόγοπι. ΧΧΥ͂, 9. εἰς ὀνειδισμὸν αἰώνιον. Ἐπ το 
ἴ6 Ἰερότυπε "Ξπ. ]Ἰάδι να]δϑὲ ἀθ Ἰοοο δα, ΙΧ,.2. βεο. οοὰς 
Οὐιἐα. ονειδισμοῦ, Τἠφοά. ἐρημώσεως. Νοι ἐάπιοῖ δὐπιοάυκι, 
τορυρηάτγεαι, δὲ 418 808 1 ὨΙΤΟΠ].Θ 000 Δίροτθ ἰσαηδῖλίδθα. 
διδίτθγο πι|8}1681. - ΟἸ1Ἴ, ἀδδέμο ἐγαδ. ἴοτρῃ. ΧΙ, τᾶ. Ἠΐϊσ 
4ποηυδ νε] Ἰορεγιη τ ἢἽἼΠ, δθὰ ὨΒἽΠ, γ6],. φιοά τὶ δάδβυσ 
Ῥυοθδθελίηβ δοῖ.,, εβεοϊωπι ὕτο οϑιιδὰ ροδιθχαπῖ. -- ΠΕ Π. [08. 
Ψ, 9.. ὀνεεδεισκὸς Αἰγύπτου, ἶ.. 6. οοπνέρέιωπ, 4μο Αἰεργρεϊὲ αἰξε 
ὧι παΐξξοπεα ρμγοθοϊπασδαγμ. ι δι. ΧΥ͂ΤΙ, 46. ΧΧΥ͂, 89. εἴ 
ΘΡ1 δαϑρίυθθβ. - πρὸ, ἐρπρηπμπία. Ἐποοβ. ΧΧΧΙΥ͂, 20. 
ΧΧΧΥΙ, 6. δ8ι:. ΧΧΙΙ,. 26. 0δ]1. ὀνειδισμὸς νοὶ 65ῖ ρῥγοῦγεπι α16-- 
ζιδεγαέμπε ἑαοέμπι ἐ; δοηϊῶπ ποπεδῖ, Ὑ6] ἐπιργοδογίόπι., Ὦ. 6. 
δεηφποξὲ οοἰζωές οχργοδταέίο. ᾿ 

ὍΝΕΙΔΟΣ, ἰάδιι. "31, ζαπια πιαία, οαζωπιεέα. ϑαπια- 
γέέαπ. Νυχα. ΧΙΠΙ, 582. - ΠΌΠ, ἀδϑέωδ ἐγῶθ. 66. ΟΟΙΧ, λδ, 
γιὰθ βΌρτα 8. ὀνειδισμὸς δὰ Ἰ) Π. - ὈκΠ, νἑοἐοηέία. Τοῦ. ΧΙΧ, 
γ. Ῥτον. 1Π|, 51. κακῶν ἀνδρῶν ὀνείδη, ταδἸοταμι Υἱτούπι ὁρ5 
»γοδτνία. δεγοῖ. ὀνείδη, ὕβρεις» χλευάσματα, κατηγορέαι, 
αἴαχύναι. Αἀάα Ῥτον. ΧΧΥΙ, 6. - ἤίοῃ. ον. ΧΧ, 17. 
ὅγπεπι. Ῥτον. ΧΙ, 54, 801). Ἰὸη. βαροῖ 4ποαιθ ἡ οτίομθηι Ρ70-. 

δγέ, ϑγῖ. μϑυ, οοπέμπιοίξα αὔορξ, ὑπᾶο Ἰρμου 93 Ῥγοῦγειπι. - 

πρὴπη. Θου, ΧΧΧ, ,)5. ΧΧΧΙΥ͂, τά. 1 88: ΧΊ,2. εἴ Α}1δὶ 686- 

Ρΐυδ. -- πὴ) ἑρποπηέα, Ῥχου. ΧΎΥ͂ΙΙ, χ5, 166. ΧΧΣ, ὅ. 
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3. ΟὀΟ ὌΝΕΙΔΟΣ ---- ὈΝΟΚΕΙΝΤΑΎΡΟΣ 

ἹΜΙῸΒ, ἘΠῚ δ: . ἀνὰ, ἘΣ ΣΑΣ τ αξῖα. Ῥ-. ὌΧΧΙΗ͂Ι, 5. «- 25, Ἅ0- ᾿ 
πῖῦπ. Ῥτον. ΧΙΧ, Ὁ. ΤΠ ερεταμῖ εἶπ ἀυρὶσ΄ 1, ἀἰνίδο ἢ πα 
Μῖοιδ5 ἄπα8, αυσά ἴπ θπὶ βϑαδβυσι ΠΟΏΏ8}}} Ρ8. ΟΧΧΧ, γ. 
ὃκ δεατποπῖΐ Ἀν δχρ]οδαξ, υὐ τοοῖθ οὐόθεναν. αὐ ἢ, 1. 146- 
ὅεγμδ.. ΘᾺ. ΧΥ͂, 5. εἰς ὄνειδος ἔρχεται. δ8ῖ1:. 171 6. ὄνειδος» 
᾿σαμθα ἑφποπιέμέωθ, 601}. 1 ΝΙαοοαῦ. ΠΥ, δύ. Βανμοὶ. ΨῈ », 71. 
διξιδορν -ὁδαϊοοιοδ. . δῖτα 11 ταιλόπο ὩΌ δ. Πθοηυθ 46 γὸ, αυδο ἀ6- ᾿ 
Ζοτηη αἴθ: βὰὰ δ 4υϊά, ἀοάἀδεοτϑι, Ὅρῦο δοῤλάμασπ τὶ 56] πιὰ 8. 

ΕἿΣ ὌΝΕΙΔΟΣ ὰ ἌΩΜΙ ἐπ ἘΡΟΟΤΘΗΙ ἐγαάζο. ΠΣ ῬΙΒ. 
ἐπ ἘΝῚ,4,." ὦ 

ὌΝΕΙΡΟΣ; ΑΝ ἡηὰ, ̓ πΐῃ ἑαζῶ; ϑγνιπιν Οο861. Υ, 
ἂν ̓  γ1ά 6 εἰ 58. ΧΥΤΠΙ,, 17. 19.᾽ 3 Νίδοο. Ἂν; 11. ᾿᾿ Νίασο. 
Ὑ1Ο; 5... - -. 

ὈΟΝΗΉΜΑΤ, ὠεϊδέαέοην ὐδοξοίον β,τ. ΧΧΧ, 2. ὀνήσεταν 
ἀπ᾽ αὐτο ὐξέϊεδώφονα (ῥεμάθηα “δὲ Ῥοἐμρεαξἐθνα) αὐ. 1110 Ρεγοὲρἐθέ. 

Ζιμϑλόριθ: δγ' ἐρὲναὶ δὲοΐ δοὲγ ἤν σόν ἜΟΒ, 1Π|, ὃ. ἀξ' πιο} θτθ 
χὐοιτάνηομ α πὶ ἱπῆτοτα: δορϊοίη δάθι δι δρόπβοβ 8, πιβγὶῖοβ, 
παὶ ἑνὸς αὐτᾶν ὀὐκ ᾿ὠνάσθης» 8500. οὐδ, “Ἴἰόπ., πθ4 816 υὐξῖιβ 60.- 
Συην ὕηηγε Γγμεόδα 66. 1ῖὰ ἀπ 9018 ὥϑγηπαδ δὲ ἐαία, δὲ ὄνημαι, 
τἱ Ἰαῖ, γμεὲ, ἄδ᾽ σοπσιιδέξιε ΟΡ] Ἰοδη ἀπ πὶ 686, (δοπέσε.. 'ἄποαῦθ 
Σαϊεξεπαὸνς αὦ “Πιοοονέέ." “4ἀονοέατ." Ῥ: 562.) δ688 ταοϊέφυν 1} εὰ 
μάρθῶς 0] οὗ θὰ ρμθαι θαι πὶ ὠνομασϑθης. Οδεζθεωαι ἐοπξ, θα. 
Ν. Ἵ., .. Ἦν ν. - 

ὍὌΝΗΣΩΣ, βιμοῖμε , μέξῥῥέαϑ. ΥΧ8, ἡμογιιπα. “ἍἽ. Μιδδ. 
ὙΨΥ,15. ἀναϑθεῖσξες. τῷ κυρίῳ: τὴν ὑνὴσὶν. αὐτῶν, ᾿σομϑϑοσαὶβ ὃ ο- 
Ὑπῖπο Κδυκοϑεσθ Ἰἤοταπι. 510. δαΐδε ἐπ οοὔϊοα νεὶ ἰα(οτρτοῖθ 
ἀυοάάπι Ἰδοῖαπι 8886 ΠΟ] οἰ δὲέδέξμα 6 Οἰοϑα: Μ2ἅ5.5. ἰὰ Τγορῆ. 
χπὲπ., (86 ἰχο ὄν)σον Θχρσηδῖα νἱἀοήτυτ αὐᾳ ἔλδεαν," εξ ἐφέθα ἔδοτε: 
ΤΧΧ ᾿το1 τυχῖα Ὑυ)ρᾶτοβ οοσδά. ἤδθϑπὲ τὸ πλῆϑος. 42. τὴν ὠφέ- 

᾿λειαν. Τὴ Ζ.6χ. Ογν ει Μ5. ἥἤρόπι," ὕνησις ὀχρομβίζατ᾽ αἀπὔλανσες, 

ὠφέλεια. Αὰ νὐδῖέθαι δι1ὰ 1116 δρᾶ Ροθῖαπι Τλεζοπιοηα: Γέ- 
γοίτὸ σοί τέκνων ὄνησις, ὥσπεῤ καὶ δίκαιον, ραιᾶΐο 61 Θπι91- 
'χηδηῖο ΕΣ 581 δου, 8 εὐ άπὶ ἀδαυθπηι δ8ῖ. ξϑ. Ὧ 

᾿ ἊΟΝΟΚΕΒΙΝΨΑΥΡΟΣ, οποεοηέαινεδ, δαϊπύαὶ' ἔοτ ἄπι δἴ- 
46 ἀρτεβίθ, 4281 θχ δδβίῃο. ἴδαγοαι οοπιροβίίαπι.  Αρυά 
«Αοἰδαπιπι ἀ6 απὲπι, ΧΎΤΙ, ο. ὀνοκενταύρα νοοδῖαν. 55 553}, 
Ἰαρέαδε ἐπα ξαϑέσ. 168. ΧΧΧΙ͂Υ, εἰ. Απξ βόπθμὼν Θκρυθ886- 
τυ, 8 ἸΘΟῸ "25Μ Ἰαρϑσιηῦ ""5, Μέξοϑθ, Ὦ. 6. ἑποθϑεδ. --" Ἔθνος 
Ῥ᾿ατα}18 δος “δ ἔν όδ. ἐπδιῤίαπαε, φένδσοσ. δε: ΧΙΠ, 2.1: ΧΧΧΙΨΝ, 
42 - ὈὨ γον, ϑέγὴνς, 166. ΧΧΧΤΥ͂, τά. Ἡρογοῖ, ὁνοκένεαυρου, 
παρὰ ᾿,Πλυλᾳ-τρεχίωνες ' (668 τρεχεώντες οχ Δδαορέόίο ᾿ἀ Ἴθδι 
ΧΊΙΗ, 21.)» δαιμόνων τέ 7ένος καάϑυλὸν καὶ σκστεῥδν τῇ ἐπιφα- 
ψείᾳ» ὅπερ σείήν᾽ (ἰδῤϑ σείεον Ἔχ Αμοόδέο αὰ }65.1,"0.} οἰνύμα- 
σαν οἱ τὴν ἑβραϊκὴν φωνὴν μεέταϑέντες λοιποί. Οοπξεον Ὡρζαῖα ἐπ 
ϑιέάα ᾿πῖτα ἴπὶ ν. Σειρήν. . Βοολαγέωσ Ηίονοκ. Ῥ, 1, 110. ΥἹ. ο. 
10. Ρ. δίο. ; Οογέτεσι 65, οπθοθπξαμγοθ' ἐὰ ψογϑέοη δια Οτάθοα δέ 
Ὑυρδῖα ῥγὸ “απέπεαέξ που 6.» δ᾽ ἐγ 5 θα ̓γὸ “αοήομηπν δρεσέγὲς 
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ὉΝΟΜ ᾿ 53. 

«' ᾿ἰαγ»ἕδ:. 1ε5. ΧΙΠ οἱ ΧΧΧΊΨ. ροέο ἐρέίμν ΤὨουδοτεῖαε : 
καλεῖ ὀνοκενταύρους, ἃς. οὗ παλαιοὶ μὲν ἐμπούφας. οἱ δὲ νῦν 
ὀνοσκελίδας προαοσρρεύουσι. “Βὲδ͵ οσσνγμπέ, ῬΓῸ Ὀδς, δοπιοῖ 

ΟΡτῸ Ὡῦγδν, πθοέμνηο ἑέδο ἀαεπιοπα, ὧδ 4μο ἑαπι ἀοέμπι. Ζάδο 
Ρεγϑιραδιης ὠϑέεγέδιεα, οΠποσαηι ΩΣ 70“ 6586 σ“ασπιοηὲδ βόπμδ κάϑυ- 
λον καὶ σκοκεονόν. Κίς ᾿οογολέμπι, ὁὲ Ῥλανονέπια. Ζπέεν ἐπι 
πιεόδέμως οαρέα, φιογδιῶη Δ 522) γηῖγα σὲ ἐπαμαϊέα τηδέαπιον. 

ρλοοὲ ΤΟ ΧΧ ἐπ οποοοημέαμγοβ πιμέφυργέπέ [656. ΧΧΧΊΙΨ, κ1. 2 ας 
ἐον απ λὲ οπεΐδερ ὀἐορογμσέ ὙΠ 552, βέξοαν ἱπαηξέαξξα 66 δρδπιΐ, 
4μο ποπιΐηϑ οπθοφηδαμγοδ φὲ δροοέγα φμαθνὲα, ἐπ ἀδδογεὲθ ἐοσὲδ 
ἀρραγεπέξα, ποπιέρατὶ ρμέανογέπε Ζ:8ὲ 86 ἑαὶ ναἰάα πονιωπ, φιοαῖ 
ΡΕΡ ογοεεπέασιοβ ΟΥγτὶλ)υβ ἐπ Ἰδδαίαμπι ἐπέοϊἐ ρέξ. τοὺς ἀγρίους 
τῶν ὄνωνσένο οπαβφτοο. Ἀὲ Οτοροτὶυβ ἐπ Ἰοδυα 1, 12. Ζι 
ὀγέςφοα δὲ οἰωέοϑ. . 

ΟΝΟΙΑ, ποπιϑηι, ποιδέπες οσίοδγίέαδ, ζαπια. ὑῖα, ΦΟΥ͂δ, 
Νααι. ΧΧΧΠΙ͂Ι, δά, δὶ ]οοο σὸ ὄνομα ν᾽ ἀεἴαν τὰ ὅρια Ἰεβοδάαπε 
6856. ἱἱ ἰδι χϑοῖθ ἑυάίςανῖς Φοορυονίρί δα Βὲδέ, ΤΑδοί. Τ. Ἱ, 
Ρ. 344. '.-- 131, νορῥμπι, 2 Ῥᾶτδ]. 1, 9. Ὧδὰ ἴδιαι δἰΐΐ ργοὸ ὅνο- 
μα τοοῖϊ:8 ῥῆμα. - Ἐ21, ϑαηξοΐδ. Ῥ6. ΟΧΧΕ, τά. δὶ να] ἰ6- 
ρεζυμὲ τον, νδὶ βουιδοπάμεῃ αἷμα, φυοά ροδίθα 1 τατὶῖ 6. 
ΤΟΙ͂Ο Ψ6] δοῖο]! αϊουΐια ἐρηροχίξαϊα τωμέδῖαπι ἔαϊς ἰπ ὄνομα. 
Οοεῖο τοϊλαουΐ [ητῖ, φπιποδ οομδδηῖοπξ οὐ ΠΙοῦταθο, Οοδῖ, 
δὰ ἢ. 1. Δοολέσγιπ ἴῃ ολξονπὶξ Ἰορογέ. . βὲδί. οὲ Ονέεφηϊ, 
Μέέογας. Τ, ΧΕ. ρ. 58. 664. -- ἼΞ1, πιοπιογέα. ἴ)εαι. ΧΧΝ, 
19. ὄνομα εεὶ ἢ. }. 1. 4. χησπιφΥγία. - “Ὀπ, ταίδα, ῬΑ. ΧΙ, 
46. ἕνεκεν τοῦ ὀνόματύς σους 1ῖα δἷη6 ἀιυδῖο ἐκ 4}1:18 Ῥϑα!ηος- 
τυ 1οοἵβ ἐγαηρει]ογυμξ, Ὡδὲ ἤδ6ο νοτθὰ δοἄφπι δοῖῦϑυ Ἰερυμς 
ἔωτ, ν. ο. 5, ΧΧΙΙ, 5. ΧΧΙ͂Ν, χ5. οἷο. Ὑ᾽άθ. φαοαυο πέτα 9. 
ν. ὀνομαζω. - ΒΌ;, πεπιθγϑ." κα Ῥαταὶ, ΧΙ], αΞ. ταῦτα τὰ ὀνό» 
ματα τῶν ἀρχόντων τῆς στρατιᾶς, Ὠῖο εδὲ πωώπιογα ρτϊποῖραπι 
διαεζοξῖωβ. 810 ρος. 1Π1|, 4, ἔχεερ ολίγα ὀνόματα ἐν Σαρϑεσεν, 
ἃ οὐκ ἐμόλυναν τὰ ἱματια αὐτῶν, ὈδΡδ6 οχὶραῦπι πω πι ΘΓ ΜΒ 
ϑεσγάξρευβ, 401 ποῦ ξοδάαν!ε νϑβεϊαιθηία δ08. τ ΑΡοΟΟ. ΧΙ, 15. 
ἀπεκτανϑησαν ἐν͵ τῷ σεισμῷ ονόματα ἀνθρωπων χιλιάδες ἑπτὰ, 
εἴ οσοΐδ8 688 ἸῺ ἔθῖγϑδ τι οῖα γιξογιαγίεδ Ὠοκιϊθ αι δορίδιι τη 1}}18.. 
δ᾽. δὲ Αοξ 1, 16. ἦν τε ὄχλος ὀνομάτων ἐπὶ τὸ αὐτὸ ὡς ἑκατὸν 
εἴκοσο, οζαῖ δυῖδη πε] εἰ ἀο πυπλοιὶ οραῖαπι οἰτοϊτος νἱρὶης 
τη8, 80. σοπρτοραῖϊα. ΑἸ αἰΐξεσ μδοΐθπῃδ δὲ ὀνόματα δροθρε- 
τυπῖ, 16 “ ̓ οέζεπι ἀο Ζωοασίο. Ν᾿ Τ. 5. Ἀ. γ. - Ὠλρυ, οὖς 
δεγνῶίίο. Νυιν ΤΥὦ, 28. ἐξ ὀνομάτων. Τιερετθηξ ὨἰουΌ. -- 
αΑ ΓΝΙΡΒ. ἃ Μὴ), πιεέμογ. Ῥβαϊαι. ΟΧΧΙΧ, 4, ἕνδκα τοῦ 
ὀνόματος σου. ΝΝΙ4]6. Δ ερϑπάππι εδὲ ἕνεκα τοῦ ψόμου σοὺ"; 
τι αυοαυθ οὐϊαϊς Ογαδέμδ. Ναῖπι 1: Πεῦτ. ὁϑὲ. μ΄) ἸΨΏΣ. 
1ρ81 διυῖεμι Ἰοροτηξ Ὁ. βοοδρογυπίσυθ ΡγῸ 5}. - 22, 
πόσροϑ. Οεη. ΧΧΙ, 5. Εοτγῖθ Ἰερθεβῶς Ἴ21, ὨΪ81 4υὶδβ διδίβασθ 
δ δῖ, ὄνομα ποῖδερ ἢ. 1. ἐαῖ, φιο ποηδῆ αὐ πιδηιογέα αἰλοιδι5 
ϑοδοΥ ΨΥ, Μ.. Ο. ροδέαγὶ, « ᾿ΔἘ, ο6. Ῥβαλ, 1.Χ 1}, ὁ. τὸ ὄνομά 
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σου. ϑοιίβοπδιυπι τὸ στόμα μου, πὶ Ἰαρίταν τη 4)4. εἰ (οπερΖιω!. 
εἶσ. Ηΐογοη. δὲ ὨΟμμ]}18 οὐἀά, ρταδοῖβ," ν᾿. οἹ ΧΙ. ΧΙ]. 
Οοηξ. ϑέαγοξ. οσαγπεέπα Ἰανέαξὲ ὙοῚ. 1. ν. ,άά. -- ΝΣ, γδδὶ- 
ἄμωπι. ΡῈ. Ἱ, ἅά. τὰ ὀνόματα τῆς Βααλ, σγιίστα Β84}15 δεῖ 
δου Που]οταπι σπσηιογίαπι. Βομο- αυοδὰ δ6ηδϑιπι. - τοί Ῥτδεῖ. 
Ἐαἱ ὁχ εϑίσ, ροηο. Ῥβα]αι. ΧΙ,, δ. Ἰ,οοο τῷ ἰοβεγαως ἔϑυ. -- 
ἘΞυΐ, ποπτεπ. Οδῃ. Χἧ, ά, ποιήσωμεν ἑαυτοῖς ὄνομα, ξδοξαιπηεδὶ 
3015 οὐέοόγἐξαέέηι πϑπεὶνδ. κυ Ρατ, ΧΙ 44. τούτω ὄνομα ἐν τοῖς 
ερισὶ τοῖς δυνατοῖς. Ἀαὶς ποσιθη, οφέϑδνγο Ἰπῖοτ ἴτθα ἔοτῖεδ. Ὗ ά6 

. δε 286. ΥΙΠ, .5. Ἐξοάθαι βϑῆδι νὸχ Ἰορίτυς ἀρὰ Σδγοάοί. 
11ν, 11. Ὑιά6 ϑολιναγέκίἑ 9165. δ ϑεῖίο 1, ΧΧ πε, ἀρια Οἶδα» 
γέμπι 6 δέιΐο ΙΝ, 7. ν. 5416. Θεη. ΧΙ.1, άι. ἐκάλεσε δὲ ὄνομα 
τοῦ πρωτοτόκου Ἡανασσῆ, νοοανὶξ δυΐοπι ΙΟΘΘΡΒ ποιλθπ ῥτί- 
τπορΘη 1, Β. 6. ῥγϊιοροπίξιμα, Νίδημδββθ ϑὲὶς δὲ δἱδδὶ μὰ8- 
αἰ). . ὕοπῆ, Κογεέξέ Ῥλἑϊοί, δαον. ο. κι, Ρ. 8380. οἱ Οδονριὲ. 
Τὶ παάΐο. αὖ Ἐδναΐεπι. 110. 111. ο. ὅ. 6. 10. 1 Άερ. Ὑ, 5. οἰκοδο- 
μῆσαι οἶκον τῷ ὀνόματε κυρίου; αϑάϊβοαχα ἰειαρίυαι 1260. 

᾿ Οοπηξ, 1 Πορ. ΥἼΠ, 16. 2 Ῥασ. ΧΙ͂Ρ, 1ο. ἐπὶ τῷ ονοματί σου 
. ἤλθομεν. ἴῃ ποιρΐῃ ἴῃο, ἢ. 6. ἐμα Ροΐθεέαέο ὕγοεξ, σον. ἃ 
Ῥατα]. ΧΧΥΙ, 8. ἦν τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἕως εἰσόδου “ἰγύπεου. 7-- 
πῶ οεἷυβ δᾷ09 ἴῃ Αοργρίυμπι διμδηδνοχαὶ. - Οσπξ, ποΐδία ᾿πέγα 
Ροβὲ νόοσοπὶ δῷ, Ὦδεη. ΙΧ, δ, τῶν προφητῶν, οἵ ἐλάλησαν ἐν 
τῷ ονθματί σου, ῬτορἈοίατύπι, 4υΐ Ἰοουτ' δατξ ἐπ ποπαῖπϑ ἴα, 
Ἦ. 6. ἐμδϑὶς δὲ αμοέογεέαία ἔμα. Ὑιάδ οἱ Ἐκχοά, Υ, 25. Ὦγουϊ. 
ΧΥΤΙῚ, χὅ. εἰ οομέ, δι. ΥἼΠ, 9. δὲ ἩῦῸ5 ϑὺϑ ΧΧ τοὰ- 

ἄσππῖ: τοῦ βασιλέως ἐπεκάξαντος, πιαπααπέα γερο γαῖ πιαγιαΐαξο 
γορὶδ. Λάάο ἈΠ, ΙΨΡ, γι... ἔσεαρ ὄνομα. οτἶϊ να] δδῖο πόπιδη 
ἔπι, 80. ἐπούγεέιπις ον. ΧΧΧ, 8. ἈΒ1 δηῖϊὸ ὄνομα δυρρίϑηδιπι 
δεῖ ὦν. Απιοϑ. 11, 7. 0ὉὉὲ ““ναδε Ἰοοο ὄνομα Ἰερὶξ νόμον. δὶ 
δοπβῦπ, Ἔχριαδϑῖῖ, Ῥβαΐν, ΟΧΩΥ͂Ι, 4ά.. πᾶσεν αὐτοῖς ὀνόματα 
καλών. ϑιεἑάϊας δὰ Ὦ. 1. ὀνόματα, γνῶσις. (γος ϑιυέάαε ὀνόμα- 
τα καλοῖν τενε 6886 ἷ. 4. γνῶσιν ἔχεεν τινὸς.) ΖΔαβέδ᾽ ὁ ἀρεϑμῶν 
ἴα ὀνόματα καλῶν. τουτέστι διαφοράς, καὶ τὴν τούτων θέσιν τὲ 
«αὲ διάταξιν», καὶ τὴν πρὸς ἀλλήλα σχέσεν. οὐ γὰρ ὀνόμασε κε-- 
χρημένος ὁ Θεὸς τοὺς ἀστέρας καλεῖ, ἄνθρωποι δὲ ταῦτα ἔθε» 
σαν. - ἴδε Εϑ ομδ]4, Επδάσ. Κ,, 2. προεφήτευσεν ἐν ὀνόματι 
ϑεοῦ ᾿Ισραὴλ. Ῥτορδείαραϊς ἱπ Ὠοπαῖπα 1)6ὲ [δτ80]. 10. 4, 10. 
12. Ὦδη. 11,20. 26. 1Υ͂, 5. 6. -. ον, οἶδσεεπι, Ῥτον. 
ΧΧΥΙΙ, 16. υϑδὶ Ἰοροταμε ἸΘῸΝ γα] τοὺ. - »»ῸΦ ν6] ῬἘΨ, αἱκὶ 
εἰἑεῖο,, Τωπιοῦ 7 ἤαπια. ἃ Άερ. Χ, 1. ἤκουσε τὸ ὄνομα Σολομών-. 
τος) δυδίορδι ζάπιαπι δα] σοι 8. Υ᾽άθ οἵ θη. ΧΧΧΙΧ, χ5. 
ΝΝυπι, ΧΙΥ͂,.5. Ὥρσαϊι. ἢ, 25. οἷ οοπξ, 5ϊ1ςτο. ΧΗΣ, 1.17. δὸ 
Οἰδαγέεκεπι ἴε δέέΐο Ν, 1. Ῥ. ὅ16. δοᾳυ. -- νϑῦῦὺ, ἰάθη, 1086. ΥἹ, 
“8. ΙΧ, 9. 3 ΝῺ, δα, αοοέγέπα. ἴοι. ΧῚ,ῚΤ͵, 4. Τὴ Ν. Τ. 
4πο406 ὄνομα ποϊίοποη ἀοοίκέπαφ οἵ γοίίρέἑοπὲθ Βαθοῖ. ᾿Οοπέ, 

᾿ς Ζιεαὲο. Ν. 1. 4. Ὦ: νὶ τι. 8. ϑίταο. ΥἹ, ,χ5. σοφία γὼρ κατὰ τὸ 
ὄνομα αὐτῆς ἐστε, δαρἰοοῖία Θεὲ δεουπάμηι ποιῃθῶ εξτις, ᾳυδϑὲ 

Ν 
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ἜΕἙ ᾿ΟΝΟΧΑΤΟΣ -- ᾿ΟΝΟΜΑΖΩ οὐ 

ὥορφία, Ὦ. 6. οὔεσιτα δὲ δἴξδῃηδ: βϑατΐτον δαΐπι καὶ οὐ πολλοῖρ᾿ς 
ἐστε φανερά (Ομ. Ῥὶποάαπι. δὰ Ἴου. ΧΧΥΠΙΙ, 18. ξύφος εεἰ 
οαἰξρο). πΏση, απο Επυπαπιοὶ ϑα ἀοτῖναϊ ἃ ΘΠ, αδεοογάίενε, 
δας. ΧΧΧΙΪ, 84., δαὶ ἃ ἸῈ35, φιοὰ ὁ}4]4. φΥτ. δἵἴ διὰβ. ποῖβε: 
οοσιεέέαι» ἐξ. Οὐοτξ, Οογποὶ, α Ζιαρβίας ἵὰ Οὐπιπιογε. δὰ Ἡ. 1. Ὁ. 
172. δῖτδο. ΧΥ͂, 6.. ὄνομα αἰώνιον, βανπαπι δὲ οσίδόνἑξαίσπι δ6- 
ἰουήδια. ϑῖτδο. 1.1, 4. κατοὶ τὸ πλῆϑος ἐλέους καὶ ὀνόματός 
σου» ναὶ, πὶ 41} τσοϑοῖϊτα, ἐλέους τοῦ ὀνόματός σου, 86. 
οὐπάπε πη μἰιυἀΐποτη τϊδοτίεοτάϊαα ποιΐτιδ' ἴαΐ, ἢ. 6. 
ἸΏ ἸΒΟΙ] σοτἷδ6 υδ6., Νδιηι Ἐοῦτδοὶ ἀϊοῦπῆ: Ἰ9Ὁ ΜΕἸΔΛῚ ΚΠ, 
"ΟΤΈΕΤΙ͂Σ δε} 688 ἔρδα, δὲ ἑρδὸ 65: το Ε διεῖεπι. Υιᾶὰ γιδέμῃ 

οἃ ϑῖτ. 1. ο, 1 Νῖδος. ΠΤ, 1. τϑὶ ϑγγμος «οσιδξοφ, Ἑοδεπι 
ποῖο 1. ΥῊΗΙ, 1. ζαπιαπι ποῖαι. ϑαρΐεπι. ΥὙΠΠΗ͂, 12. πάντες ἔν. 
ἑνὶ ὀνόματι ϑανάτου νεχρους εἶχον ἀναρεϑμήτους, ἢ. 6. τἰιποὸ 60- ᾿ 
ἀεπιηαρ ἔθ πε ταοχῖδδ (ατϑϑὲ δοτίρτιπι οὐδοὲ ἐν θανάτῳ, ᾧ ἕν 
ὄνομα) αὐειηρξοϑ ἽΠΠΩ ΣΙ ΘΕΘΒ1165 τοτίοα ΒαΡοῦδηῖ. ΝΙδὶ ἀϊ- 
σεσα ν6]18, ὄνομα Ὦ. 1. δα ᾿πϊτατλοποπι μοῦτ. πη Ὁ]δπθ δρτπἄα- Ὁ 
το. Οομξ. Οἱαβεὶξ ῬΑιέϊοῖ, 5. Ῥ. χ11. εἄ, Ζαελεΐ. 840. ΧΤΙΧ, νδὃ. 
ὄνομα βνγείθολησίαρνο 6886 ἈΠ Ῥδ πα "ποσιμμἐαέξο, ᾿ Τορενοέεο, Θ.- 

εαηρινοΐθα, ποηλότ ὉτῸ 4050 αἷοήηϊΐέο, πιοϊοέα, αἰ Ὁ δὲ ην9 
Ἰερυπεῶν 5. ΧΙΧ, 4, 56. εεθα, αυδα δὲ Ιεραπίος, ᾿δ66 
βυπξ: ὥσπερ ἐν ψαλτηρίῳ φϑόγγοε τοῦ ῥυθμοῦ τὸ ὄνομὰ διαλ- 
λάσσουσι πάντοτε μένοντα χω. τιῷΆΈ ἴπ ἀδὲ ἀφανρλια δΟὨΐ σοπ068- 
ἔυ5 γασὶϊ τοοδεζδιῖαν (δῖος δοἶπι νεσϊεπάττ θ6ὲ ἈΚ. ]. διαλλάσ- 
σουσ!) το πὶ 8. πιο υ] δεῖ δ, 118 ἴδπιθη, πὲππθτι δυο δ πιο 
4:ὁ 56προς εἴξοΐδηϊ πθπιοστιη, 

ΕΞ ΟΝΟ ΜΑΤΟΣ, ποπιέπαεέπι. ὅ. Νίατο. ΕΥ͂, τά. Αρυὰ 
Ῥούγδέεπι Υ', “55, 4. ΧΙ, 15, 1. Ἰερίτως ἐπ᾿ ὀνόματος. . 

ὌΝΟΜΑ ΚΥΡΖΟΥ͂; ποπιοη ᾿οτπὶπ. πλδν. Ὅφοας, ΧΨΗ͂, 
12..ἕ ἴο2. ΧΙ͂Χ, 18. .. γἱιὰο ΔΗ ὲ ἅγιος, ἀγιαζω, εἰ ῥύπος. 

- ὈΝΟΜΑΖΩ,, ποπεῖπο, ἔπροοο, γϑρογον, δὲ ὀνομαζορμιαι, 
ὙΠΟΥΠΟΥῸΣ,, ἀτεεῖϊο}., σοέεῦγον. Ὅ2ιι Ὅ31Π, 4] δὲ Ηρ. γδοοναίον, 
1οα. ΧΧΠΙΗ͂Ι, ). τὼ ὑνόματα τῶν ϑεῶν αὐτῶν οὐκ ὀνομασϑήσεταε 
ἐν ὑμῖν, ποιηῖηα Πόθϑευτῃ Π]ΟΤΌΠπι πο ὑπρθοσδιρέι ἐπδον γ08. 
ἴε5. ΧΧΥΙ, Χχ5ὅ, ὄνομα σον ὀνομάζυμεν, ποπιθ ται οοέένομ 
να] ἑπνοσάτπειθ. ΟΟμΕ, Ῥβδ]αι. ΧΕΧ, 18. δὲ Βερτ. “5511 τεὰφ 
ἄζετις μὲς ἐπιπαλεῖσϑαε, οἵ 4 Τίαιν, 11, 19. δὸ ἢ οὐδιενε δὰ ἢν. 1. 

. 520. ἴον. ΠΠ, 16. οὐκ ὀνομασϑησεταο, ποτ πιονδίο δἰ "εξ, 
Ψ:46 εἰ 105, ΧΧΤΙ, γ. ἴε6. ΧΙΧ, 17. 1ο:. ΧΧΧΗΙ, 56. -- 5.29. 
ὄαργοθδϑ6 ποτηΐπο τ. πναϊοαέσο, φαθογον, ον. ΧΧΙ͂Υ, 46. } ῬαυΧ , 
5.1. 7ε8. ΤΊΧΤΙ, 2. - Μὴ, ροσο, σϑη. ΧΧΥΙ  ὗ. ον. ΧΧΥ, 29. 
Οουῇ. δὰ ροδῖοτδογθπι Ἰοοῦπι ποϊαῖδ ἢ ν, χαλέω. Δάδο ὅγνιπι. 
ῬΞΟΧΙ͂ΤΙΙ, 12. - νοῦ, απαῥῥέο. ἘΠ1Β. ΓΧ 6. προσέπεσε γαρτο.. 
σιρόσταγμα τοῦ βασιλέως θνομασϑῆναι ἐν πάσῃ τῇ βασιλείᾳ, 86- 
οἰάοθαιὶ δηΐπι, οὐ πιδηδαξυπι τερὶδ αἰροϊἐγϑέμ ἔπ ὈπῖνοΣ80 τθ- 
ΡΏΟ. [τὰ 1 Οον, Υ,, 1. ἀχούετα, ἐν ὑμῖν πορνεία » ἥτες αὐδὲ ἐν 

] 

--»-ἘὙ 
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ι φοῖς ἔθνεσιν ὀνομάζεται, αμα έν λαῖφε νοβ δοθείηϊῖο, Ῥί [Δ}16; 
υδ6 δι ᾿ΏΧος β9πῖ68 αιραἑέμγ. Οσῃξ, δὲ Ἄομι. ΧΥ͂, 20. 

Το, ΠΠ, 8. καὶ ἑψὸς αὐτῶν οὐκ ὠνομασϑης, 30. γυνὴ, ἃ π0}10 
σορηοπιοῖς ἀσοορδφξδ, ᾿.. 6. ἨῸ1] 18 ἈΧΟΥ ἔωλεῖτὶ ρας ορασαδίζαπι. 
1ιὰ Ἰερίταν ἴῃ δα, ἥέοπε, “44. δὲ Οοπιρί. ϑαοὰ τεϊίφαϊ ᾿ἰρτὶ Βᾶ- 
βϑην ὠνάϑης, ν6] ὠνάσϑης. Ὑιάδθ δΌρτα 8. ν. ὄνημαι. ϑέτδο. 
ΧΧΤΙΠ, τι. ὀνημάζων, 50, τὸ ἄγον, φιιοὰ δῃρΡΙθῃάσπι 6δὲ9 τ. 9. 
ήυϊ ἴόπιοτ 1 θὰπὶ δὲ βαποῖοβ ν6] 658 δϑῃοῖδϑ Ὠοημΐηϑξ, 7 Οπιθη 
οὶ αεϑοίάμε ἐμ οὐ δαδοέ, ἰ. 4. ἀπ 5641. πολύορκος, 400 εἐβηῖβ- 
εαἴὰ,, υάϊοθ ὥγωδῖο δὰ Ὦ. }., μαι ἔΔο116 πδρίαπι ᾿ν Θ ῃ 188. ᾿ 
Νίδοο. 111, 9. ὠνομάσθη ἕως ἐσχατον τῆς γῆς, ποπιέπὲέδ δὲμα ζα- 
γππα υϑηυο Βα ἤπομῖ ἴοτχθ9 σπιαπανεγαί. κ Νίαςο, ΧΙΥ͂, 1ο. ἕως 
ὅτου ὠνομάσϑη τὸ ὄνομα τῆς δόξης αὐτοῦ ἕως ἄκρου τῆς γῆς, υι.8- 
4υ0 ἄσπι ποπιθη δ᾽οτῖδθ ρβίῃς οσέφόγ αγϑέν ὑδηθ6 δᾶ. ἤπφηι 
ἤοετδθ. Βαγυοῖ. ᾿Ρ', ὅ0. παρακαλέσεν σε ὦ ὀνομᾶσας σὲ. δτὶρεῖ 
ἴο βοἰαῖῖο Ὠδυδ, ηχωὲ νοῦ Ρορμέμης διδὲ εἰσρξέ, 8. ομέμσ ρορμέμδ 
δρίλα. ϑὶα Μὴ} οἵ καλεῖν οἱ ὀνομάζειν τοἀἀττως 166. ΧΙ. ΠῚ, 1, 
Ζδοῖ. ΧΙἼΠ, 9. » 
ες ὈΝΟΜΑ͂ΣΙ 4, ποπείπαζδο, ποπιδη;, ἀαρροϊαέζο, ἘΠ, πο» 
γπό. ὅγπεπι, Ῥβαΐιη. ΧΙ ΠΕ, 15. ΕΧΎΥΪῚ, 5. Ὑιάρο θὲ δίσδο. 
ΧΧΙΠΙ, 8. το ϑολαοίεγωπι δὰ ίοηγο. Ἡαέέο. (6 Ἄοπηροοξξζοηθ 
φογδογιπι ρΡ. 48. -- 

ΟΝΟΜΑΣΤΙ", ποπιέπαΐξϊπι, ποηιΐνα δεο. τῆ, ποπιὶ- 
. χα. 27πο. Ῥ8. ΟΧΕΥ͂ΣΪ, 4. Ἰλεοορὴν. Ολαν. ΧΙ, α. Αἀάο Ἐκεῖ. 
Ἡ, τά. «εκ. Ζοπαγαδ ζωθ5, οοὶ, 1455. ὀνομαστὶ, ἐξ ὀνόματορ- 

ὈΝΟΜΑ͂ΣΤΟΝΣ, ποπιέμαξεδ νοὶ ποηππαδὲλέδ, οἷανμα, ο6-: 
ἰοδγέδ, ἐπιδέρηπδ, α. ἃ. ργασοοίαγξ. ποπιδηδδ. “Δ, ρίογέα. Αἴᾳε. 
Ζ)ερά, Ἰρτραι. ΠῚ γ0. ὀνομαστή. -ὀ ΜῈ ρᾶτῖ. Ῥαῇ. σοσαέπδ, 

᾿ φοέοῦν8. Ἐχροῖ. ΧΧΙΠ, 25. - πνδρατί, νἑάδης. ἴογοιυν. 1.1}, 
45. ἨϊΪὸ ποθὴ ἔδπι βρϑοϊδπα δϑὲ νὸχ 4. αὐδᾳι ἔοξπιια νἕ- 

᾿ς ἥενο ζαοέοπι νερὶδ, υδιταῖα 14 46 ἀπρέοέα ΔῸ γπδηἐδέγίθ γορ δ, 
4αΐ τοοῖο ὀνομαστοὶ ἀϊσὶ ροϊετδηῖ. -- τοῦ, ποπιθπ. σας], 6. 
οὗ ἀνϑρωποε οἱ οπομαστοὶ, νἱτὶ οοἰδὄνοα. 146 οἱ ΙΝιμι. ΧΥῚ, 5. 
1 Ῥατα]. Υ, 4. Χ})], 30. άάο 2 ὅδ. ΧΧΊΤΙΙ, τι. ἘΒῚ 2ης. εἴ 
1 ΧΧ, 660. δα... Οοπιρίμξ. μτο τοῦ 1γγ, σὲ ἀψέο ποπεθὰ ογαξ, Βὰ- 
δοιὲ: καὶ οὗτος ἢν ὑνομριστός. Πφογοῖ. ονδμαστοὶ, ἔνϑοξοι, πε- 
φιβόητοι. -- ΤῚΣ τοῦ, ποχθη πιωρῆμπι. 2“88:ω. ΥΠ, 0. - 

ς Ἀ:ῴ, ἐδὲ.- ἘοοΝ, ΧΧΧΙ͂Χ, κι... Τιοροτυαῖ Ὡν. - πϑηη, φαῶδ. 
Ὦλφυι. ΧΧΥ͂Ι, 19. ὃς ἐποίησέ σὲ ὀνομαστὸν, 4πὲ ἔδοὶϊξ τὸ ἑαμάφ 
σεἐοδγαίμπι. δῖ. Ζεοογαΐοα ἐα μα, Πεέδη. Ρ. διὃ. ἐπαφρόδεξος καὶ 
παρὰ πίάσεν ὀνομαστὴ ποίησες, δταιϊδδίτοα δὲ οπιπίτιη δι ὰθ, (6- 

᾿Ἰοδεδῖα ροεβϑὶβ. Ὑ1βα Εἦοπόγιεπι δα 1 Οοτ. Υ͂, 1. ἢ. 90. 
ι ὈΝΟΜΜΑΤΟΔΡΑΦ,Ζ', “4, ποιπέπεπι δογέρεϊο δοθὰ ἑπδοσὶς 

Ρέϊο, ποπιεποέαέιν,.. ποόπεοτς δογὴρέο ραργδαϑιμ, οἴϊαπι εἶδον ἐκ 
Ῥέξο ΡΦ᾽ ποπιέπᾳ. 5 Ἐπᾶτ, ΥΙ, 2. δὲ ταβρομάαε γϑυῦῖ5 Ομ]. 
5533 πῆρε, ποπεέπα »έγογαπι, Ἐπάν, Ὑ, 4, ὅ Ἐδᾶτ. ΥἼΠΙ, 10. 
πάντων ἐσημάγϑη ἡ ἀνοματογραφία δυμὲ νοζϑῖο γθεῦοσαπι Ἀθὺσ. 

-- 



ι 

͵ , ΕΣ ᾿ ζά 

᾿ς ὍΝΟΣ .-- "ΟΝΊΞ ᾿ 97 

ΜΌΥ3 13}}3 ἘΩὉ5 ν οπιηῆδα δ ποπιέπαϊὲ δέωιέ ρὸν πογλόπα, ἙδΔὰγ, 
ΥΠ|, 20. “Ζιφ αέμα: οποία ποπιέπα δἱρηΐοαία ,διηξ ἐμ 
εὐγίρέωγ δ. 

ὌΝΟΣ, ὃν ἢ, αερἰπμδ, ἀϑδίπα. τις) ἀἄεπι. Οθη, ΧΧΧΊΙΣ, 
15, ΧΙΙ͂Χ, κ΄. ΝΌαι Χ ΧΙ, 21. δὲ ΔΗ]. - ἵδη, ἀάδι, Οϑῃ, 
ΧΗ, ι6. ΧΧΤΙ, 5.5. ΧΧΙΨ, 55. εἰ Δ}1δ1 ρϑδδῖπι. «Ἱ. 1 ὅδων, 
ΧΥΙ, 20. 488. ΧΥ͂Ι, 20, - 25, δμπιδρμδ. ἴδ. ΧΧΧ, 6. 
ἐ60.. εκαρία ἥοπεῦ. ἐπὶ ὄνων. Οἰμγέογέμθ, ὥνων., νοχ νἐκϊαῖα 
ἐχ ὥμων, ἂξ 7Ζλδοάοελρ Βαθαῖ. Ζοεοϊενἐδέπεμο ἴῃ Ὠοιῖδ δᾷ γριϑ. . 
ἰαῖη. ἢ. 1. οοῃμῖζα χἸηοπυϊῖ, ἐπὶ ὄνων οἱ Βοπαϊητπι 6686, οὲ Ῥοτ- 
ἄποτθ δὰ ΒΝ 27 ὮΝ, ᾿θμδπ:ι ῬΘΥΙΡγαβίη Ὀχονίταϊὶ δά θηα 
ἴε8 ΠΟῚ ΤΥΔΗ ΒΕ ΘτΩϊ. - ἫΝ, ριέξδμα, αδεϊίμα. ΤΟΌ. ΧῚ, χα. 
1ε.. ΧΧΧ, 6, - Μὴ8, ομαρβον. ον. ΧΧΙΥ͂, 5. 19 δὲ ϑίσχαο, 
ΧΧΧΙΠΙ, 29. τ τ᾿ 

ΟΝΟΥ ΘΗ ΑΣΙΑ2 οδῦμ, αδέηασ. Ἰπᾷ. Υ, τ0.. 
ὌΝΟΣ ἼἍΤΡΙΟΣ, αδέρμς ἀργοδέέα, ὁπότ. ανηῷ, ἀγὸς 

δον πμάα. Τότ. ΧΙΎΥΤΙΠ, θ. ὥσπερ ὄνος ἄγριος. Τιοροσαηξ 

525: δὰ 9" 6δὲὲ οπῶρεογ. Οοηδοεν δοολανγέξ  έογος. 
Ῥ, ἢ. Ρ86. 220. - ΜΞ, οπῶρογ.. ἴου. ΥἹ, 5. ΧΧΧΙΧ, 5. 166. 
ΧΧΧΙΙ, χά, 

ὌΝΤΩΣ, νορϑ, γέρϑθρα. δῶ, ψόγδ. 7π0. 4 ϑαϊα. ΧΙΥ, 5. 
ὅγπιπ. ἐπ. ΧΙ4Π, 241. μάλα ἢ ὄντως: υἱΐ ἄυπδο νοσβίομϑϑ 
ὉΒ1ι8 Θ᾽ υϑἀδηθαυ8 νοοΐϑ ΘΟΔ]οταῃξ, -ὀ 515. ϑγπεπι. 860. οοὐς᾿ 
ἤρεφω. Οετι. ΧΧΎΥΤΙΙ, 16. -ὀ τοὺ, ρέγε. Νυμ. ΧΧΙΙ, 57. 
ὕομξ, ίατο. ΧῚ,.35.). 1,0. ΧΧΙΥ͂, δά. οὲ Σοξλαγαϊξ οὐδογρναέξ, 
ἐχ Αρνἱδέορἢ. Ῥίωέο ἐπ Ν. ὙΤ' Ρ. δῆ. - ! 

ΟΝΎΞ, μπρμὲφ, ππρμέα, ὲ, βεπιπια, ἴξ, ἀγοόπια. “ΒΒ 
μ414, ἰάδαι. Τ 8π, ΠΡ, 30. ὙΠ, 19. - ΠΧ, ρέππα, ρῥέμπειας 
Ἐχροῦ, ΧΥ͂ ΤΙ, ὅ. 7. Βὲ ποτὰ οοπϊδοΐαγα ἀπο Υδηϑτυϊδγαηξ. - ᾿ς ἤηρὴ5, μηρμέᾳ. Ὥρσυι, ΧΙΥ͂, 8. - ΒΝ), ϑέέέμθ, δοαέρνιεπι. 
ἴετοιῃ, ΧΥ͂ΙΙ, 1. Ὑοπ. μϑῦτ. ῥτ. ψπσμόπι ποῖδῖ, 4υδπι. ποἴλο- 
Ἀθπὶ 4θθτι6 ἈρΏοϑος Ἰίπρθα διϑρῖοα (})). τηθίδρμοτῖὶσθ 

εἰὐϊμπι αομέεεπι ἐπϑέα πισμέδ. -- Ἐῶ, δαγάοηγε. ΤΑοοαῖί,, δ᾿ 
ΤΧΧΊΊου. ΧΧΥΤΙ, ι6. ὅϑγπιπε, Οϑα. 11, 12. «44. δγπιππεε 
Τοῦ, ἙἘκοὰ, ΧΧΥ͂, γ. ΧΧΥΤΙ, ο.ἤΟνυξ 6θῖ Β. 1, ρθιμχηα μων 
πδηϊ ΒΡ 8 ΘΌ]ΟΥΘ οἵ σαῃάοτσϑ, τι εἰ ρϑαμι ποπθα ἐπάϊοαϊ, 
Υἱὰο 2οέάογιρην 110, ΧΥ͂ 1. Ογρρ. ο. 8. Ῥταβῖθσ διπὶ δβξι οηγα 
ΟΟΒΟὮΥΣ 80. Ρὲδοῖ8 σΘΒΌ8,. 4πὸ ποπιῖῃα οἴΐδπι οἰ πδάδι ρίβοῖϑ 
οοποῆα ἀϊοϊτως, απ86 ἃ 2) ἑοδοογέαε 110. ΤΙ. ο. 8. ὠπριέο ὁάονγα- 
ἔμ8,) ΔΌ 41115 ἀγοπιαΐξέσια αἰοϊξαγ, α Ῥέπίο (Η. Ν. ΧΧΧΊΙ, 
10.) οδέγαοΐεπι νοοαῖατ. ἘἈδρότγιυν σ᾽ ῥ ΒΟ: Ὁ] 8 ἴῃ Ἰπᾶαθ 
ῬΑ ΔΙ θ.5, ἐθβῖθ Ζ)έοδοονἑαδ, ἰὼ απὶρὺβ παγαϊ δρίοα ονδδβοΐέ, 
40 δξ, οἱ τοδῖα πατάμπμά τράοϊθαῖ. -ὋἪ, ὨΝΠῺ, ἀτοπιαξἐδ 8ρ6.- 

᾿ Εἰδ8, Ἑπκοᾶ. ΧΧΧ, ὅ4ά, Ὑιάε δέπιοπέσ 2,6.. δοῦν. ρΡ. 1621» 
δἰ δρτα δὰ κοῦ ποῖδῖβ. Οὐοπῖοσ οἱΐβπι ϑῖγαο. ΧΧΙΥ͂, 18. 

Κοέ. 27. : ᾿ σ. 



ταν τῷ πῦον 

,ὔ ᾿ ᾿ " πᾳ 

οδ. ΟΝΥΧΙ ΖΩ -- ὈΔΥΝΩ. "ἢ 
: ; ; ) 
εἰ Βοοδανεξ ΗϊΐαγοΣ. Ῥ, ΤΙ, 115. Ὑ, ο. 20. - »ϑυ, ἥρευγα; 
1,ον. ΧΙ, 7. 

᾿᾽᾿ΟΝΎΧΖ ΖΩ, ππροΐαπι ἀἐνέάο. νου, ἀἰῆηκαο. Τόν. ΧΙ, 
5, 7.6. Ώουϊ. ΧΙΨΡ, 6. 7 

᾿ΟΝΥΧΙΖΟΜΑ͂Ι; "πρός πιϊλὲ ργαδοίαο,.  88πι. ΧΙΧ, 
“4. οὐκ ἐθεράπευσε τοὺς πόδας αὐτοῦ, οὐδὲ ὠνυχίσατο, Ἀδητια 
Ρϑάεδ 8.05 Ἰάγετδῖ, ὩΘατ6 ὠπρ69 δι ργαφοίαάεγαί. ἴπ ἈεῦΣ. 
ἴοχῖι ἢ1}}1} ρχοὸ Βοο ψοσρο Ἰθρίτοτ. 

ὌΝΥΧΙΟΝ, ισιριέοιμϑ: δυνῖτας δεΐδαι Ῥσοὸ ζαρέαϊα 
ϑηγολίέο, δοπμθθ δροοῖθ, δἷο ἀϊοῖα, ασυοᾶ οαπάοτο υπρύσπι 
Βυπιθηαπι τοῖογδῖ. ὩῚ3, Φπαγαράμο, Ἐποοδ. ΧΧΥΙΠΙ, ι5. - 
πϑυ, ἑασρίθ. Ἐκοᾶ, ΧΧΨΙΠ, 20, 4]. Ἑκοᾶ, ΧΧΧΙΧ, αι. 

᾿ ὈΝΥΧΙΣΤΗ͂ Ρ, μηρμέαο Ξοσώσα αὐκ ̓ ρεα σμέα. ἸΔΟῪ; 
μησωΐα, Ὥραι. ΧΙΥ͂, ὃ. - νου. Ιον, ΧΙ, 5. Ὧ6. θαι, 
ΧΙΨΥ, 6.. ΥΩ . ; ὼ . ᾿ 

ΟΞ ΩΣ, οοίονίέον,, νοὶ οοἶξον, “αἴάδ, νελεοπεθπέον, Ὁ 
Ῥτδοῖ. Καὶ ἐχ τὐπ, 2 εοείπανίε. 1686. 11, ἅ. ταγέως σκύλευσον;, 

ὀξέως προνόμευσον, σοϊοτιῖεν 6Ρο]18, νοϊοοΐϊϊοι ἀϊτήρθ, - Ὕ7Ω, 
7οειέπιιδ. 166. ὟΠῚ, 1. - ὮΒ, ἰονέο, Ἰανέζον. Ἰοοὶ, 111, ά. υδῖὶ, 
τι δου Οἱῖοῦ πποπθδπιὶ, ὀξέως νἱϊίοδα εἴ σοπϊδοίθαι ΟΌΠ8 
ἐπ᾿ ἐμοὶ ἴτπι ῬΙετίδ4ιυθ δἀξίίομιραδ. “{γαὖϑ οἱ Κ᾽ αὐΐο, δεηυδπεί- 
Βυ8 δηπϑοίαηι, Ὗλάο εἰ ϑ6ρ. 1Π|, 1δ, ΧΥ͂Ι, 11. Ἰοαγοῖ. ὀξέως» 
ταχέως, ταχυδρόμως. Ψνεχ. γε ῥὲ 85. Βγοπι. ὀξέως, ταχέως» 
ὀφοδρῶς. ᾿ Φ 

ὌΞΟΣ, αορέωπι. ὙΠ, ἰάδαι. Να. ΥΊΙ, 5. Ἀσιδ. ΠῚ, τά. 
Ῥβαϊα. Τ;ΧΥΤΙΠ, 26. Ῥτον. ΧΧΥ, 20. ᾿ 

᾿ΟΞΎΓΡΑΦΟΣ, οεἰσνδέον δογέδενιδ, ὝΏ, ζεδέζηιδ, Ῥγοπ»- 
ἐι8. Ῥδαϊη. ΧΙ ΙΝ, 2. Οοπξ, ϑολαεζθρέ ἑἐπάϊίο. στασοίέ. δὰ Ογε. 
φογέωπι εἷσ ([ἑαἰδοέΐθ 5. ν. γράφειν. 

. ὋΟΞΥ ΘΎΖΤΙΣ, οεἴον αὐἴ ῥγασοορδ αὐ ἔγαηι, ἐγασιγεάμε. 
Ἰλ15ν ΘΗ δΆ 770, Ῥτον. ΧΧΥΈ, 20, Εἰϊο ῥὑστὸ Ἰυβλέξῃ οἸἱπὰ σδπυο 
Βοπιΐπαπι 1168 Θχοϊξπίίαπι μοϑηθεασῖ. --ὀ ΓΞΘΜ ἼΧΡΩ, ὀὑγενἕδ 
χιαγέδιιδ 8. Ργαθοερδ ἐγραγιπι. Ῥτον. ΧΙΥ͂, 17. ᾿ 

. ὈΞΥΝΤΉ Ῥ, ἐπ᾿ αοιυρέεπι αθθϑέπ6η.8 ἐπϑέγ μη Ἐ 6 ἔτ, 80 2. 
ἢ Ρίατ, σοεσπέπα. «Α4ι, 108. ΧΙ,1,1. ὁξυντῆρες, ἘἈ. 6. ζ6τ-- 
γαπιεπέα ἐπ αομέωπι ἀσδὲπεγέΐξα. ᾿ 

ὈΞΥ ΝΩΏ, αρἕο, αοιξιεπι γεεον “)}} Ἠ1ΡΙ.. ρογξσγτε.: 
αοίο. Ζαοδ. 1, 31. τοῦ ὀξῦναε αὐτὰ εἰς χεῖρας αὐτῶν. ΨὈὶ ποι 

᾿λερξοταπε 115, 5868 ξουδυπι Θχργεβδοσειξ, σοππδοϊθπῖοβ τ ΘπΡ9 
ἸΔΛΠΠ9, οηι 86411, ὨΠ 1}}, 80 ὀξύνειν, αμσά δεΐδπι 811849 ἐπϑέέσαγα 
ποῖαϊ, εδἴ Β. ]. ἐδέοογε, μὲ αἰΐᾳιεὲθ οεἰδγέέον αἰέφωξα ἕαοέαξ 
δι νεηΐαέ, αι ἴρϑ8α ὨρΙΟ οοπλυποῖα 68ὲ οπηὶ δἰ ρη βοοεϊουθ 
7εϑεἰπαπαξ, ἀύᾶπι Βαρϑὲ νοχ 1ἼΠ. - ΠΏΣ ΗΠΒΡ. σάππο τπϑ. 
Ἐν εοδ. ΧΧΙ, 16. ὀξύνου. ϑοουιπάτπι Οαρροίξιεην ἴῃ ποίὲρ ογέξέ, 
δὰ Ἀ. 1. Ρ- δδι. Δοσδροτιιῶξ, αυδϑὲ ὁδδδὲ ἃ 11Π. 7067, αὐδεζ 
ἭἸΠΩΠ, ϑρίεσίο ΔΙΦΡὮ, βθηβα οοιιηοᾶο, δ' ΑἸΘΡ εἷο δεσιισθ 

Ι 
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πορὶοραῖατ. 544 οἱ 1ιῖο τὲ νι δθπτον ἀθ δθηδι πιδρὶ8 4 δι ἂἀθ 
γοΡ 5 801} 1611 Εαῖ 656, ᾿᾽Οξύνεσθαι πεπιρθ ἢ.]. ποῖδῖ δϑέγεπμο σον, 
εἰ ορπἰ προ ἀπ οϑἱ οπὶ δηϊτοσδάοπξ διαπορεύεσϑαε, απο δ6ῃ- 
88 οαυ88 ἃἀᾳϊ ἀδταπε, ὅϑδέπιο ρτδϑίοσθ 101 681 ἀδ σέααϊέο ἐδνϑὸ αο 
ροίδίο.. Ε ἼἼΔ, ἀομὸ. Ῥτον. ΧΧΥΊΙ, 17. Ετοοῖ. ΧΧΊ,,, το, - 
υὰ. ϑγπιπι. [οὉ. ΧΥ͂Ι, 9. δὲ ἔοτιν]α ὀξύνειν τοὺς ὀφθαλμοὺς 
εἰς τινὰ) ἀσώογ οομῖοα σοηέγαᾳ αἰέχιοπε, να] Ὠοϊαῖ: ἐπέθηξὲς 
οομἐδ αἰέφιεεπι ἀδρέσεγο, ναὶ, ὧὐ Κωραΐιδ ἰταπιβῖυ]: ἐεγγεδὲ 
ἰδμα οοιιάϊα αὐέφιεοπε ἐπέμογε, 

᾿ΟΞΥ ΠΆΡΟΣ, αοοὲρέξον. πὰ ν 6] ΜΝ. 7250. Τλευε, ΧΊΡ; 
,3, γιὰ Βοολαγέμπι Ηέδγος. Ῥ. 11. Ὁ. ΥἹ]. ο. 8. 

ὈΟΞΎΣ, αοιρέμϑ., ἀαφογδιεσ,. ᾽ξ. νοδος, Ργοπιέμδ., δαρίθηϑ, 
ΠΥ ἤλῃ ἑοδιαΐα, Ῥβδ]τ. ΕΟΥΙΤ, 6. 1ε8. ΧΙ͂Χ, ἃ. - ὠἤπεηπ, ορ- 

ῥγοῦγίμπι. «41, Τοῦ. ΧΥ͂Ι, 10. ὀξεῖ, ΡῬτὸ 400 ἴπ ΕἸδποοῖῦ. 64, 
Ἰερίτων ὄξει. Οὐ, 9 γωδέμπι δὰ ἢ.1. - φὴη, ἐσδέα.’ 10". ΧΙ, 
22. ὀβελίσκον ὀξεῖς. ὙιάδιῖαΣ τϊὩ: 1ορί886 ϑηη. Ῥοΐέεβε αὰο- 
486 γα. ωδ δ. δοαῦθγθ., ἴῃ Βυρδιάϊιπι νοσδιὶ. - Ὑ ΠΏ, 

ειϊπϑ, ργοπιέμδ, Ῥτον. ΧΧΤΙ, 28. ὀξὺν ἐν τοῖς ἔργοις αὐτοῦ, 
Ργοπέμπα δ δὰρίσπέοπε ἰῃ Οροτὶθυβ 80.158. - Ὁ)», ἐδνὲδ. Απηρϑο ἡ 
Π,15. ὁ ὀξυς τοῖς ποσὶν, ἐονὲς, νφίοι ρεαϊδμδ. Οοπῖ. Ἀ οι. 1{Π1, 
,5, Αἂ ἀύδην Ἰοου τοβρίοΐθῃϑ Δι σέΐπα ἀοοίν. Ολνέδε, 110. - 
1. 12. ἔα: Ἐκ ἀπιδέριο ζέπσμαθ ργαθοραάομπί ἐδ ρέογπιφια 
ἐμίογρΥθ8 ζαξέἐέω, ομδ ποῖ δέπ ποέα ἐδὲ δεηίσπέέα, δὲ δαπξ 
οἰσπβοαίέοπόπε. γα γέ, ας ἃ δοπδὼ φογίρέογίβ ρϑηἑέμα 
αἰίδπα 656. ϑέίομέ φιξάαπι σοαέδεα λαδεπές δουῖὶ ρεάδβ ϑογταπει 
δ εβαπάδηδοπι βδδηρυΐπθαι, ὑξυς ἐπὶπε ἀραὶ Οταθοοδ δὲ δοὰ- 
ἴυπ] οἐ γο]οοδι ποέαΐ. 26 ἐγρο νέαέξ δογιέδπέέαπε, φιρξ 17 7,8. 
αἰ : σοοοαβ μϑᾶεβ ἐοσιιαι δά οδυιπάοπάυπι δδηρσυΐϊηθπι., [μα 
εἴ δριὰ Τέοαον. δὲο. Ρ. 20. ἢ καταφορὰ τοῦ ποταμοῦ οὕτως 
ἐσιὶν ὀξεῖα καὶ βίαιος, ὥστε δοκεῖν μηδὲν βέλους. διαφέρειν, ϑῖο 
οἱ θξυχεὲρ, φιεὲ οοἶδγδϑ. πιῶμδ παδεί, ἀϊοίϊων Ζιοίαπο αὶ, 
“ροϊδ, εὲ Κῇμίοαπ, Τι 1. ν». ᾽οῦ. - νῷ, ἐπωπαάᾳέίο. Ῥτον. 
ΧΧΥΙΙ, 4. ὀξεῖα ὀργὴ, ἀαοενδα ἔνα. Ὕοσδιι ΒΘῦτ. χυϑῖδρμοτίοθ 
1. Δοοαρεσυπῖ, - γὺ ρᾶτῖ, ῬΔΒ. αἰεπέαέειδ. 1ε8. , ὃ. 88ρ. 
ΥΠΙ, 12. ὀξὺς ευρεϑήσομαι ἐν κρίσει» δουιῖυβ, Β. 6. φαρας δ 
ἱπρεηίοδεδ., 4. ἃ. ἀοιπιΐ6 πιοηξὲδ ρηαθαϊέέμδ, τοροτίαν ἴῃ ᾿μἀϊ- 
εἷο, ϑαΡ. ΨΙ, 22. δὲ σοφία ἀϊοϊζυς πνεῦμα ὀξύ. “θεπιοδέδο, 
ἦ,, 22, γνῶναε πάντων ὑμεῖς ὀξύτατοι τὰ ῥηϑέντα. Ζιιοίαπὶ 

᾿ ὦ φαἰέαὲ. Ὑ΄ 11. ν. 808. ἃ. Τοίέε, ὀξὺς ἐπινοῆσαι. Ἡεογοῖι, 
ὑξυς, ταχὺς. δριμὺς, φρόνιμος: 

᾿ΟΞΎΣΘΕΝΙΗΣ. 1οΡ. ΧΧΧΙ͂Χ, α΄. 5366. οοὔ, “1165. 
ὑξυσϑενήῆς μάχαιρα, Ὁδὶ ἔοτΐαδ86 Ἰερεπάυπι εβἰ ὀξυτενὴς, ἐπ 
ἀὐμέμτη ἑφπάίϊεπδ, αἀσμπιπαέωδ, ἃ. τοϑροπᾶάσς μοῦσ. ὨῸὉΠ ἈΠ Ὁ». 
ἰαπμπα 8. ζογγμσα, ἐαποθαθ. ΐ 

ὈὍΞΤ ΤΕΡΟΣ, οομραν. αοιέϊον, 1ῖ, νοϊοοῖοῦν. “1, ἀοιώτο- 
ἐμ δα. ΗΔΡ. 1, ὃ. ὀξύτερον ὑπὲρ τόνε ἐνποῖν τῆς «ἡραβίαρ, 

« εἰ 4 Ξ 
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σοιμέέοτοα (80. ν'δὼ) Ἰυρῖδ Ατδθῖδθ. ἀἄἄσ. τα ποῖδὲ οέσιην 

ἑπέσπαϊξ, νἔδιε ἀομμῖο εἐδέ. Κεῖρ. νεϊοσέογεσ. , 
᾿ΟΞΎ ΤΗΣ, ασιπόη, ἀογέπιοπια,., ἴἴ, νοϊοοίξαδ. ὉΝΔΤΙΣ, 

γλοποῖα. Τετοηι. Υ111, 16. ἐκ Δὲν ἀκουσόμεθα φωνὴν ὀξύτητος 
ἵππων αὐτοῦ, ὁ απ δυάϊοπιθα νοσαπὶ ἀοιείπέδ., Ὦ. 6. “ἀο08:- 
ἐἐδοίπιαπι, Θατιοτηπι οἴπβ: ὈΔ1 δε... βοολαγέμπι Ηΐεγος. Τ΄, 
Ῥ- 72. Ιερεταπε Ὁ 816} ρτὸ Ἀ εβοῖ ὔππ2. ΝΒ δαΐδαι ρδυΐο 1ἴ- 
Βογῖαβ τα δέ.}1556 νἹ ἀδητυτ, τ ΟΠ οΒτι5 Θηΐπι ἢ.], δατιῖδ Ἐεῖθ. 
ἴὰσ οὐ νδϊοοϊΐαῖθπι, 408 δα ρῥτοεϊξτπι οὐττοηῖ. 

᾽ΟΠΑΔΟἿΣ, δοπιοα, ἡδϑοϑοία, δοοέαέον, ἐπιίέαίον, Δ Ὁ ὁπα- 
ζιο) ᾿μϑθ4:0Ὁ, ἀπᾶὰθδ Ῥτορσῖθ δυπὶ ποῖδι, χω νοδέέρία αἰέογ πε 
δϑοέαί". ῬΥοΐορ. ϑὲγ. ὁπαδὸς Σολομῶντος, ἐπιέέαέον δαϊοπιόπέδ, 
δῖ ασοπιωζιδ, τὰ Οἰσογοηα ψοςσδῖαγ, 

“ὍΠΕΡ. ἴον. ΥἹ, 17. Ὁ ῬΣΌ., αἷὁ ἴοοο διιο, Ἰοῦ. ΨΊ, 17. 
ὅπερ ἦν, Ἀ. 6. ἐπ φιοσιγεηια δέαξιε 8. αἱρτιζέαέα ὕμεγ τε. ἘΡῸ πιοῖδξϊ 
ᾳαυαπάομῃθ δέαέμπε, σοπαξέέξοπεπι, αἱρηέέαέεπι, Οοπξον εἴξδτα 

, δοτγιϑυδα εἶναί τὸ ἴὰ Χ.6ῳ. Ν. 7. δὰ εἰς. Τοῦ, ὙΠ1, 10. Ῥτο 
ὅπερ ἴεδ6 οὗπερ. ἂν» 

ὌὍΠΗΝ, ἤοναπιόη. ΠΡ, Ζοποείγα. ΟὐΒοὶ, ΧΙΤ, 5. - 
Βπλλπι Ρἱτ.  όδισας. Δδά. ν.ὅ. - ἢ. Ὅδπες, Υ, 5. ἘΖΘΟΒ. 
ΨΠΠ, γ. Ζαοι. ΧΙΥ͂, τ. “44. εἰ ΣΙ ΧΧ 860. δα, Οοπιρζειξ." «ἃ 
Ἄσορ. ΧΙ, 9. - ὨΒΡΌ, ρεγξογαξίο, σποαναέΐο. Τλοοά, ἴς6. ΧΙ, 
1. - 93, ξογαπιόη, Ἐκ. ΧΧΧΤΙΙ, 2). - ηννθ, δοοριῖμδ, «41. 
Ια, ΧΥ͂, τι. ἐπ ἄπο τάπιεπ Ἰο00 ἢΡῸ οδιγαπι ἐπ πιοηέδ ἃ» 
δοατ6 δρείμποαην ποῖδῖ: ὉΟΗ. ν. 8. οἵ 168, 11, 21. 

ὍΠΗΜΝΙ ΚΑ͂, φμαπάο, φμαπαάσοσωϊαάεπ,.. Ἰυάῖτμ, ΧΙ, 15. 
ἤ Νίδοο. Η, 21. 71},6χῳ(. Ογνε 1,5. Βγεπι. ὁπηνίκα, ἡνέκα, ὅτε, 

, ὅποταν. ὅν 31 ὶ εἰ 
ὍΠΗ ΤΙΟΝ, εμδμῖα, ηια αἰξᾳφωξα ρεονγογαέμτ. να, 

δωδιία, ἤαπιρα, Ἐχοά. ΧΧΊ, 6, Ὅδυϊς. ΧΥ͂, 17. Αραὰ οΐ- 
ἔμοεπν 0. ΝῚΠ. ο, 21. ὁπήτεια εἴ ὁὀπητείδια. Ὁ ἡ 

ὌΠΙΣΘΕ,, ϑὲν, ροδέ, γεγο, ἃ ἑθγρο. Ἅπιι. ἴε5, ΤΙΥΙΧ, 
᾿ χῆ, - ΠΝ. 288). Χ, 9. 2 Ραγ. ΧΙ, τᾷ. Τοσθ. ΥΙ1, «5. - 
ἀπ, Ο6η, ΧΥΠΠ),.10. 1ο8. ΥἹ, 15. Ἀπ. 1, 16. δὲ δἱἱδὲ 8δε-- 
1.8. - ΠΔΠΠΝ. ο“ἰ, χ ὅδ. ΤΥ, 19. - ἬΑΠΝΌ, ὦ ἔδγρο. 

ἙἘχοᾷ, ΧΙ, 19. - ἸΞΏΣΞ, ἐπ᾿ ρεϑείσία, 86: ροδὲ νεδσέρ ἐάν 
᾿ς ἴπηο. Οδμξ. 1, 8. , 

ἘΑΠΟῚ ὌΠΙΣΘΕ'Ν ΜΟῪ “Ὁ. κι ϑ8πι, ΧΥ͂, 11. 
“Α4ι. 2 ϑ8πι. ΤΠ, 8, --᾿ ἼΠΝΌ, ὧδ᾽ Ῥοοί, Αφωΐΐα Ῥπβαῖαι, 
ΤΙΧΧΥΤΙ, γι. ᾿ 

ΣΧ ΤΟΥ͂ "ΟΙΩΣΘΕΝ. “πε. 2 ὅαπι. Χ, 8... 7τς. 5{πι» 
εὐ Ῥοῖξον ὄπεσθεν. ἘΝ ᾿ 

᾿ς ὈΠΙΣΘΙΟΣ, ροὸδέογέον,, ροδέξοιιδ, ἀνογδμδ. “τι. Οδθῃ. 
ΧΙΙ͂Χ, 17. 860. 414. οἵ Οοπερίωξ. Ἀοϊλαπΐ τὶ Βαρθας τὺ ὁπ ἔς 
σω. ἃ Ἀεᾳ. ΠΗ, ,4. πάντα τὸ ὀπίσϑια εἰς τὸν οἶκον, οταπῖα 

’ Ροείφεϊοχα (Ῥοτμ1) γϑγϑιθ [οι ρΊυπ, Ἀἤογοῖ. ὀπίσϑια, ὥλλα 

- 

. 
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νιν ΠῚ ὈΠΙΣΘΙῺΣ -τ- ὌΠΙ ΣΙ ᾿ χοὲ 

τὸ τῶν ζώων οὐραῖας. - 555», δαίωδ. Ἐπχοά, ΧΧΥΙ, 55. 27. 
. 

ΧΧΧΥῚ, 24. 2η. - ῶ, “ηιδγέα, 1θ.. ΧΙ, 22. 
᾿ΟΙΠΣΘΙΩΣ,, α δφΓΌ, ΥΘέγΟΥ δὲ, ΡΟΠ6.. ΛΩΝ, ΤΟΙΡΟΤ Ὁ Ὁ 

δἰ, 1 δῶν, ΕΥ̓͂, ,χ8. 
᾿ΟΠΙΣΘΟΎΟΝΟΣ,, Ῥτορτῖο ὡπ ανογδιέπο ἐφγαΐδνε8 “οὐ ἔφη: 

ἐμ) ἀοιϊπδ' πιογδμα, φεο οϑρνὶς αὐ δοαρμέαϑ οοπίγαλίξμν 68 
γεβοοεέέιο",, δέα μέ ποι μέέγα ογόξὲὶ ροβδὲξ, 5. αὔεοίξο, μα ὁ67-- 
ψὲς ἑέα αἱγέρεξἑέ, μὲ Ζεοέξ πορ Ἀοδδίέ, ν6]. ἐσαϑὲο τηεδοιρζον τις. 
φεγνίοὐξ “6γ 848 ροφέδγέογα, ΄υὰ ηυἱ Ἰαδοταῖ, ὀπισθοτονωδης ἀϊ- 
οἷϊυ» ΗΠ ρροοναίξ Τραδαάϊ οί. Ὁ. γά. οαἱ ορροιίϊων ἐμπροσϑότο- 
νος. 50). Φαέέίεπι. Ὧγσδαι, ΧΧΧΙΣ, ,4. υδὲ Ἰαΐζίπυδ, Τπογρτοα 
τοἀθ᾽άϊ: δεέδηδο αογδί,. Οοπῆ, Μιολαοίίᾳς ϑωρρίοπι. Ρ. 2181. 
Οίοε8. 98. ἐὰν σαπέ. ϑογέρε. ὀπισϑότονος, εἶδος νόσου ἀϑεράπευ- 
τον. ' Ἡδογοΐ. ὀπιφθότονος». ἐναντίον κύρτωμα. ΤΡ πδωα 110. 
ΧΧΥΠΙ, ο. 12. οἰοἶογοην ἐπ εκεδέζσα. ορέδέοέξμογιεα σοσαης 
Οομῖ. ᾿οέπδὲὲ Ἐχονο. δάον. Ῥ. ιϑά. οηξγεγέωπι δὰ Τϑαῖ, 1. ο. 
Ῥ. 1044. εἐε 3:λαποωσἄωπι ἴῃ Ζοχίοο Πεαξοο. 

ΟΙΠΣΘΟΦΑΝΗΣ)Σ- τοέγογδιέπν αξέογμαϊοιιδ, 5. γπδμέθητοο 
αὐϊιδεπα. ὈΡΟἍΓΙΣε) γϑ γοΥδπ. Θαι, ΙΧ, 5, ὀπισϑοφανὲς ὑτο 

, ὀπισϑοφανῶς 560. οοἷ. «Αἰ... δὲ Οοέέοπ. εογο. ὀπισϑο-- 
φανῆς, εἰς τουπέίσω προσέχων. Ἐδάδων συοαθα Βαροὺ Ζενῖο. 
νὴ 5. ὃ. 

ὈΠΙΣΘΟΦΑΝΩ͂ΣΣ, τοέγοξϑωπε. τ 
Καϊϊο.. Δα. δὲ Οοπιρὶ. Οφα. ΙΧ, ,χ5... ᾿ ᾿ 

,, ὈΠΔΖ ΣΏ, ροσϑέ, γ»οϑέγος π. Νυ. ΧΧΥ͂, 8. πα. ΤΠ, 
42. } ϑδτα, ΧΙ, γ. δ 8101. - ΩΝ, αὐζμδ. Ῥτον. ΧΧΥ͂, 9. 
ἀναχωρεῖ εἰς τὰ ὀπίσω, Τιοροταης Ὑἶγ δ6ὰ μοϊΐυθ Ἴπν. Ιάθαι 
γαϊοῖ αῃοηθθ 46 ]ο6ο 5. ΧΥ͂Ι, ά. υδὲ᾽ δρκπιπιαοΐμδ' νϑεῖθῃδ 

Ὑπιν, ἑάθηι, ΕΙΧΧ δθος 
| 

εἰς τὰ ὀπίσω Ῥτο νυϊραῖο Ἴπνς Ιϑρὶξ σαι Ολαξάαθο “λε, απ ᾿ 
ροῖῖο τμαρῖδ 4υϑαὶ νυΐραῖα ρ]δοοῖ, - ὙΠΜ.. Εχοά, ΧΧΧΙΙ, 
45. τότε ὄψει τὼ ὀπίσω μου. Ῥαῖτοι σταοοῖ Ἰορίεδ6 νἱάθπιυτν τὸ 
ὀπίσθϑιά μουγ υἵ ταοπεῖς ϑδιωέοραγμο Τάεθ. Ἐσοῖΐρα. ἴῃ ν. Π]εογοῆ. 
ὀπίσθια, τὸ παρελθόντα. τ 8818. Τ᾿, “2. Ῥδαϊπι. ΙΧ, ὅ. οἵ Δ11δὲ 
δδθρίϑ, -- Ἅ0::. Θ6η. ΧΙ͂Χ, 6. ὀπίσω αὐτοῦ, ροδὲ ἐξίμεπι. ΘεὩ, 
ΧΙΧ, 17. μὴ βλέψῃ εἰς τὰ ὑπέσω ὄντρ, 86 τοβρίοϊδβ δὰ θᾶ, 
4026 κεῖτο δυπξ, νϑὶ 58 σϑίτοβρίοῖδβ, Ὑ[46 οὲ ν. 26. 1υὰ. 
ΧΧ, 4ο. 1 88::. ΧΧΤΥ͂, 9. 66 οομξ, ἔνας, ΙΧ, 62. Ἴετοαι. ΤΠ], 
48. ὀπίσω τῆς Βάαλ οὐκ ἐπορεύϑην, Ἀδαϊδιυ ποΒ με ἀἐνέμο. 
Ῥγοδϑηιμεῆμο διπι. Ὑἱάο αἱ ἴοεουι ΥἼ1, 6. 8. Ηοβ. 11, 5. 1ὅ. -- 
15 ΠΝ, Ροδϑὲ ἔσύριπι, τ Άορ. ΧΙΥ͂, 9. - ἘΔ ὉἼΠιε, ἰάθηι. [69. 

ΜΙ, 17. - ΩΝ, ροδέοεέον, Θοηεο. ΧΧΧΠΙ͂Ι, 2. -- 
ΠΕ, γοέγογϑια. 1 ςρ, ΧΥΠΙ, 5). ΔΆ οξ. ΧΧ, τὸ. 11. - 
5 9.81, Τ δι. Π|, ὅ9.ς. - 553. δαΐμά. Ἐχοά. ΧΧΥ͂Ι, 22. 
ΧΧΧΥ͂Ι, χ5. - "ΩΝΌ, ἃ ἐεγξο. Εποά. ΧΙΥ͂, 19. - Ὁ. 4. 
ἐγοπιέέαϑ, 106}. 11, 0. -- 25}, σόγαπε Γαοίδ. αι Ἀερ. ΧΙΣ, 50. 
- σὺ, }ειῦγέα. ἴοτοια. ΧΙ, 26. ΝΑΒΌΙ. ΠΙ, δ. Τπ υἷτο», 
πο 1000 τοὶ ὀπέσω ποίδι ρφεῖϑαι ψϑϑιΐδ βορίοχίοσοαι, αὐ Ξθ ᾿ς 

- δ να, Ἐπ απε 
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Σεοῖα 1π σαροξ δἴατιθ 1ηἀ6 ἴῃ ἔλοϊδαι, τοιεραπίατ βοβιοτίοτα, 
οἵ δρρᾶτγϑῖ πυάιῖλ58. “εοεγοῆ. πίσω, πάλιν, ὕ ὕστερρν, μετεὶὲ 
ταῦτα καὶ τὸ μέλλον. 

ὍΠΑΜ᾽, πρωΐας μγι ρὲ φιαάνμρεάωπι. πΌΝ5, :ά θην." 
" Ἑκοά.' Χ, 26. 1,εν. ΧΙ, 5. Ὦραῖ. ΧΙΝ, 6. εἴ 4101, Αἄᾶθ 
Τεο, “ὃ. »ὲξ αἰ ἰοϑδην τῶν ὦ Ἡεχαρξανσπι. - 5, ἀδη8. 
ϑγπιπι. Ἰλεοα, 1ε8. ΧΧΥΤΗ, 58. Τοδοτυιξ 0.5, ἃ ἀκ τοὺ 
μπρμία. 

ὍΠΑΑΝΣ ἘἜΚΦΕΙΡΩ, μηρεῖαδ ργοΐεγο. τοῦθ ΗΠ ΡΒ: 
λάεοπι. Ῥδ8]. ΤΟΧΥΤΙ], 56. 

. ΟΠ ΣΤΗΣἧΣ. ανπιὰέον. Ὑῦτι Ῥατῖ, Ῥδῃ. ὀχρθαϊζέιδ, 
αοοίνοίμδ. Νύτι. ΧΧΧΙΠ, 4ι. 860. «Μέδα. ϑ8εὰ τοροηϑηαιπὶ 
ξοτῖδβϑε ὁπλίτης. 
ὉΠ ΤΗΣ, αἀγπιαΐμδ, αγπιΐδ ἐδίγοίιδ. ὙἘΌΤΑ ρατῖς 

ῬΑ. ἐαρεαϊέξωϑ. ΝΌαι. ΧΧΧΊΙΙ, 21. ϑυπὲ δαΐδηι ὁπλῆταό Ὦ.. 1. 
γιυξίξέοο, ηωὲ πὲλὲὲ ῥγαδίεν αγπιᾶ ϑεέϑέαπέ, εἐ φρογμπι λινπονὲ 
ὅγοπ ργεπεμπέι" σγανὲ δαγοίπαγιεπι ΟΠ6ΓΘ, - 4ὶ 8118 εὔζωνοι» 
οἰΐδηι ἐνωπλισμένοι ἀϊοσυμέατ, Οοπῇ, Αοίδαη: Ῥ. Η. Χ, 22. ἐς 
ΧΙΠ, 6ι. - ἔθη, φμίπεαεὶ, ὅγιιπε, 866. οοά. Χ. Ἡοϊπι. εἷ 
"Ῥίοάον. ἴῃ Οαε. Νέος. δὰ Ἐποά. ΧΗΙ, 18. 

.«“ὉΠΠΟΔΟΤ' 2), ἀνπια ἀο, αν'πιὶδ ἐπιδέγιο,. ἸΜΕτο. ΧΙΨ, 5.5: 
ὋὉΠΛΟΘΉ ΚΗ, ανπιαπιοπέαγέπι, ἰοομδ., δὲ ἀγπεα: γῸ 4 

Ῥοπεηέιν. ἸΔῸ., οἶγροιϑ. 2 ἑῬατ. ΧΧΧΙ͂, ». Ν. 1,. δίπθ ἀυδῖο 
ἴεχίλι5 - στθουϑβ Β. }. 6ϑ1᾽ σοττυρίυβ, οἵ Ἰόοσο ὁπλοϑήκας τορο- 
ποηάτπὶ 6δῖ ὅπλων. Υοκ Ἰερίϊας οἴίδηι Ἐρ86 “οἰέαπεπε ΄. Η. 
Ἰ. ΥἹΙ. Ο. 12. 

ὉΠ ΘΛΟΤΕΙ ν ἀγπιᾶ ἐδ “βο.. νε} οί 50. 3 ΜαῦοδΡ. 

ΨΙΠ, 57. 5 
ΠΔοΜα' ΧΟΣ, αγπιΐσ Ῥωρήανιο, δοίζαίον, ἀγπιαξαθ,,. 

66 φεὲ ἀγηπιὲδ. πυλἐϊἑαγίδιεδ δὲ δομέο ἀἐρισπαΐ. τονὺ "05, νᾶρα 
8. ἑηοίγμπισιέα ἔγας αἀὐνέπαο. ἴε8. ΧΙ, δ. ϑδηβατι. ΧΡτεϑ- 
ϑογυπῖ; πᾶτα Θχοσοῖταβ Νίδάοτυπι. 86 Ῥετβάτθσα Ὁ. }. ἐπῖοῖν᾿ 
Ἰορίτατ. 

ὍΜΠΑΟΝ,, εἴ ρΡῖὶαν. ὍΟΙΓΔΑ͂, ἀνπια, οἷ βἈΘοΐαεΐπι δΟιώ-: 
ἕμπι, οἰγροιιδ. Ὁ Ὲ ρϑεῖ. ἑποίέαίον, Ἰδτδαι. Ε,.χ.. Ψιάδεηζον 

101 Β, 1]. 51π| 16ρ|8586, αἴ ὅπλα 60 8δηδϑι δοσορίβ86, 4υο }6- 
δἰλοτ ἀρυᾶ Ἑμνίρ. ϑρ0ὶ. ν. σοι. πὶ βδιρηϊβοοῖ ϑτανέξεν' α»- 
γπαίοϑ πιο. Μίάθ χυοᾳὰδ ἱπέγα. 5. ὉπΡ. -- 8, ποη, Ῥτον. 

ΟΧΙΨ, γ.. ὅπλα αἰσϑήδεως. ϑῖπε ἀιθῖο Ἰοβθγμὰξ “Ὁ5., δοδοῖθ80 
ὁ. ΦΧ 5θῆ:, ΡΣ ̓  δο)υίεγμδ ἸΘΡΘῚΘ ἸηΆῸ οὐβαλ, οἴ 51 ἔρδυτα 
Ἠερταϊουίη 055. 86 ρυαβ πρὶ γυοθάθ!υ8 6886 Υἱάεέας, -- 
Ὠ2, λαδία.. Ῥδαϊὼ. ΧΙ, ο. ὙΤλεοά. Βα. Οεΐπεα, οὲ ϑεχία 
8. ΤΧΧ Ρρδίαι. ΕΥ̓͂Ι, 6. Ναβατ. 111, 85. Ἠαῦ. ΠῚῚῴ τὸ. δ 

ἜἼοοο ὅπλων δου τορόμπόπαπὶ εϑῖ ὅπλα σου, δαὶ ξοτῖϑββδ αὐὐταιῖβ 
Δ ΌΠΙΘΤΟ ὅπλον σοὺ, ἐεέϊειτε ἔζρεεπι. -- Δ, σίασέμδ. 1π6. Ζιῖι 
Ἐποοὶ, ΧΧΥΙ, 9. ὅπλα. «4. Τλεοά, Τοῦ. ΧΧΧΊΧ, 52. - 

“ Α2) Ψᾶθ,), ἐπϑίγμδισπέμπι, ' οἴϊδτα ἄγρα. ΤἸόζαπι, ΧΧΙ, 4, 
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Ἐ2608. ΧΧΧΙΊΤ, “0. ὅγπιης.. 1 θα. ΧΥ͂ΤΙ, δά... τα, Ῥ]ασ. 
γδ8 ΡΥδέζοϑαθ. ἃ Ῥατ. ΧΧΙ͂, 4, ΑΟπδηαφυδην πος ἐπ ρχοβαθι]α 
ἐδ 608 Ἰορῖ86856 Ὠ)ΔΌ, Θδρ' Ἂγ ἴδιμθῃ. βίδ[μ σα 1 8116 πὶ, 608 
ὅπλα Ἀ, 1. Ἰδῖξοτθ δβῆϑι δοὺθρλ886, τὸ νᾶδᾷ δὲ ἐνδέγιπαπέα 
οπιιδδ βόπεγὲδ ποῖδξ: ὧἀ6 ᾳφυδ ποίθηθ νἱῦόθ Ζ6ῳ. ,Ν, 1. 4. ἃς 
», - ἸΔῸ.. οἶγρειιδ. ἃ θδπι. ΧΧΙΙ, 5θ. δ6ο. 66. Οὐπιρὶ.. κι 1ἴθρε 
Χ, 17. Ῥβαϊω, ΧΧΧΕΥ͂, 2. Τογθηι, ΧΙΥ͂Ι, 5.. Οοπξ. 54Ρ. ὙΠ, 
41. δὲ μέρ αέμδ τὸ τῆς ἰδίας λεεεουργίας ὅπλον τατετρτοίαῖας 
δογνἐἐεέἐα. ϑιῶε: δομέμπι. ὙιΔε οἱ ὥρωείπι Αἰπέπιααν. Ὁ. Ἰ. ο. 
81. ὯὃΒΣ δομέα Ἐ,δεῖη δ οἴϊδι ἀγπιᾶ ἀεμοῖδσθ οὐὔδεγναῖ. - ἬΣΔΏ " 
ῬΙΒ, ἀσαο, ἐγαάο. “44. Ηοκ. ΧΈ, 8. ὅπλῳ κυκλώσω σε, οἴγρεα 
οἰπραπι ἐφ: ρὲ οὐαν ΤΟΧΣΧ ρμρυίανίς ἀοτίναιπάτπηι 6886 ἃ 133, 
δυῖ ὁ 1. Βιεοξίυ5 δγπιπιαοῆωο τοἀἀιάϊε: ἐχδωσω σ8. -- ΠΏ, 
ψία ἐγἑέα. 1οο]. 11, 8. ΝΝατα ἔρτιαβδο ἐθὲ Ιοοο ὅπλοις τροπϑν 
ἀπ) δεὲ ὁδοῖς ἃ υὧὐ ὅπλοις ἀοθδαξιν δ01010 ουλάδιαι, 411. οὗ 
δεηθθειδ ἐν τοῖς βέλεσιν αὐτοῦ. τλδϊαατιῖ ὥὕσλοις Ῥθμθσθ. ΑἹ δ ᾿ 

ατιϊάοε. ορίηΐο, υχὺχ Ἰοᾳέδδθ Ε. 1. Ἰηστ γὰ} Ἰρϑἰϑ, 
το ίδοοῖβο, ἐη δα αἀγπιαέμνα,. -- 2... Ἀδρ. Χ, 4. Τύζϑοἢ. 
ΧΧΧΙ͂Χ, 9. το.΄ Αἀάο “4. Τλοοά, Τοῦ. ΧΧΧΙΧ, 2:. δῖ ρτοὸ 
ὅπλου Ἰοσοτπιάπμι νἀ δίς ὅπλων. -- Ἠ1 0, ἐογέφα. ἴετεια. 1,1, ὅ. 
» ἥδ, ὠρ σία. Ἰότθαι. ΧΙ, ], 5. ὍὈὲ ἐδπιθ ρτο ὅπλων 16- 
ξοιάυπι οὐ ὑπλῶν, ΔΡ ὁπλὴ» αποά νὶάδ δμρτα. Οομξ, Ομωδος 
Ονἰε, Ῥ. 584. -- τοῖς, οἴγρομδ. Ῥβα]πι. Ὗ', χῦ. κύρεε, ὡς ὅπλῳ εὐ- 
δυχίας ἐστεφάνωσας με, Ἰϑοπιῖπο, ἴδῃ ιδηλ ΟΙΥΡ6Ο ὈΘΠΘΡ]δοΐιΣ. 
Φἰηχεδεὶ πο8:. ὩΣ Κρ. δομέιω Ῥοδαϊϊ, Ῥβαϊμπι, ΧΟ, ὁ. ὑπλψ 
«υκλώσει σὲ ἡ ἀλήϑεια αὐτοῦ, ταιλάυδπι οἴγρεο. τοϊτυμο ρῥτα- 
ἐεβεῖ ἴ6 ψεχξξαβ' οῖυ8. ἔπ 815 10οἷ8 δ]Ἱαάϊευτ' αὦ ξοξαιᾶπι τοϊάῃ- 
ἄδιλ ΟἸγρϑοσιπι, αυὲ οἱϊπι δϑἀθῃτθωβ δὰ} 11}18 τυϊα ποι ρταθ-ϑ 
διαραμξ. Οοπέ, “Ὅπλῳ κυχκλόωγ, 6 4086 Ὠοϊδαῖδ. διπ: ἴῃ νοοθ 
ὑπερασπίζω. ΟἿΣ δυΐθαι ἴα Ζεχς. Ογγεδξ 35. Βγοπε. ὅπλον εὖτ 
δοκίας ἐπκροπδῖετν σταυρὸς, 4}11 ἀϊδριτοίδης, ((οπεῖποι Βαθο ρ]ο5-: 
868 ἰἸηϊοερεοίδίσοω θεν ἔπ ξορυϑεῖθ οὨ τ ἰδὲ 1δη1., Ρἷδαι χαλρῖ5 αλδης 
νεῖ.) - Ἵν ἴῃ ῥἷυτ, ἔοσιι. ΩΝ, δρέπα, δρέπαθ, βαπιξ. 
ὅγπιπι. εἴ ΤΙ ΧΧ Ατοοβ. 1, . Ἰθδβάυποσυμως οὐπὶ  “ωζέα, ᾳυΐ - 

ϑυρεὸς μαδδῖ..6 ΠΣ, 4υοα οπνῖθ ποίαϊ,  φμοα! σΟΥΡμ8 ῥγοίορ ἕξ, 
ποιοϊποξῖτα οὐγρδιεπ δὲ δαδέαπε, -- ὙΠ,. οοδέμδ. ἘΖΘΟΒ, ΧΧΊΙΣ, 
4γ. Ἐξ ταδὶ ῥτὸ ὅπλων 81} τϑοϊξας ὄχλων Βαῦθηθ.. Ὑ146 ξδ- 
χαθα βῖρεα 8. Σ ὟΝ. -- πα, πιῤδαὶζο. ἃ Ῥαχ. ΧΧΊΤΙ, 10. Νεμδαν, 
ΤΥ, 5. - το ὗ Ρ]αχ, δομέα, Ζιο, ἃ ὅδ. 1, 7. Τὰ αὐοᾳὰθ 
Ἰοξίϊας ἀρυά πο, Τηῖ, ὉὉΣ. ἄυδο νογϑίομθβ. σοαϊαθγαπὶ, πδὴλ 
τοροιλτας 10: αποάύσινοχ δύρατα: 4186 68ἴ ΖΘ γᾶ δπρθη ἄάισο 
"ὦ ἰεχέστι βοῦν. - Ἶευ, ἐσπέογειμη. ἴοτετα. ΧΤ,11}, 10. 
καὶ ἀρεῖ τὰ ὅπλα ἐπὶ αὐτούς. Βθηο αμοδὰ δϑηβιπν: πλπι, 
τῷ ἰατπι Ζαιλέμδ δὰ Ὦ, 1. ορφοσνανῖς, νὸχ Βθρσ. ἀδ ἐδηέογίο 
φαεέγοηδὲ ΘΧΡΙἰσδηἄδ 6δὲ ΒοΟ βδϑῆδὺ: σαδέξρα. δῶ ζη οὲδ 7ρ εξ, 
Δάδο 8ιΡ. ΧΥΤΠ, δι. δος, ΙΧ, 59. ὉΡῚ ὅμλα αρραγαΐμποἪ 
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4. ὍἭΠΛΩι ΚΥΚΑΟΩ -- ΟἾΤΑΣΓΑ, 

προῖαδῖ, ᾿ ΠῚ ὅπλον, ᾿ εὐ α πολεμικόν. ἀἰιδε ὃ «ὅπλον, 
δοίςξην, δοιέμηε. ᾿ 

᾿ ὍΠΑ,Ζδιε αὶ ἹκΆσΩ, σοιμέο δὲνομηιᾶο, ̓ οἴγρεο τοξπετεεἶφ 
Ῥτγοῖσρο. λῸ ῬΙΒ. ἀδάο, ἐγαάο. 4φιὲ. Ἦοϑ. ΧΙ, 9. ὅπλῳ κυκλω- 
᾿σὼ σε. Ἐοτῖο Ἰορὶε νοσθαι δὰ γϊλομϑ Ρυποιδίδηι, 48 ̓ οἴγρειιπε 
ποῖαϊ, - 46 4110]. Ξκαϑοπλέζομαι. 

ὉΠΑΟΠΌΜΕ, Ω,, ἀγηγα βαοῖο, Ὥγπιο. 58}: Ψ, 18. ὅπλο- 
στοιήσει. Κεμ. αὐπιαδὲξ, .. 

ὍΠ,ΟΦΟ' ῬΟΣ,, ανπιδίον', ἀγπιῶ Εφδέαπο. 4 Ῥδι. ΧΙ͂Υ͂, 
8. ὩὃΒῚ γτὸ μδὸ νοῦδ ἩΪΏΙ ἐπ τόκα οὔτ, Ἰορίτας, ἘΠ53} μἰῦ3. 
ϑγπιπι. ι θᾶ. ΧΥΙΪ,2ι. οὐ ΧΧΧΙ, 4. 
τι ἈΌΠΟΖΟΣ, φμαῖὲδ. ὍΠΟΙΟΝ. τ. Πιο, τοὺ; ἸΧ,. 2. 

ἘΟΠΟΊΤΕ, φωαπεῖο, δώπι. 1), θα Ἔμπο. 168. ΧΥῚ, ν 
Δ ά46 Τοῦ. 1, ι1. ὁπότε ἐὰν, φιαηάο, δὲ. 

ὍὍΦΠΠΟΥ, εἰδὲ. ἘΠΕ, 4ποα εβὲ ποπιθῃ πε  βανδον πιο. 
εἰέμιθ. ΝΜΙΠΟΆ. ΥἹ, 10. Τιδροταοϊ ΠΕΣ, δὲ, .-- 5 ρυδοῆχιυωι, ἐπι 
Ῥιον. ΧΧΥΪ, οὉ. -- ',, ὅγπιπι. 105. ΧΧΥῚΙ, τά. πὶ οῆραρ, ἀσσεια, 
1οὉ. ΥἹ, 17. 7π0. ἰθϊά. δοάδπι πποᾶο βδθεὶ ὅπου ἦν, Ρτο 
050, εἶς Ἰρδὰ εν. 5 Εδάτ, ΥἹ, χά. ἘΕΕθΟΒοὲ οΒα]ὰ. "ἢ ἫΝ 

, ἄοοιδ,, φμο, Ἐπᾶτ. ΨΙ, 5. 
ἘΠ ΟΠΟΥΔΉΗ ΠΟΤΕ, ἡδἰοιθδάο; ΓΝ 1. 58[2).. ΧΧΊΠ, 

χὖ, ὩΒῚ 1π ἔσχῖα ΒΟΌΣ, τεβρομάσι γϑεθί8 Στ 5, ἐὴ 4μ0 
. απιδωζανογηέ. 

᾿ΟΠΊ.Ζ ΖΟΜΑ͂Ι, νἱάδον, ἀρραγόο. ΠῈΣ ΝΙρΒ. ἽΝυα, 
ΧΙΨΥ, ιά. ὁπτάζη, δὶ ἴαεθα ἄθο οοἀά. Τοίπιδε. δὲ Ἐμεοῦ. ̓ὀπτα- 
Ψῇ μάδ 6 με, ' 

ὌΠΤ Α' ΝΙΟΝ, οιηα, οἰῖατα ογοηδέα δὲ ϑαγηιαπέα αὐ 
᾿σεραηάππι ἐρπὶ ἑπίδοία ἀρὰ 7}οδϑρῆ. ὁ. «Αρέοη. 1, 0. ἔδτθ 
οχῖσ. Οοπέ. “οπιδέεγμα. δὰ Ἴλοπι. Παρ. Ῥ. 593. “Ἴ2., ζωγπ 
πμ8. Ομέπέ. οαἰέ. Ησοδβ. ἯΙ, 4. -Τιῖὰ οἰἴίδπι νὸχ οοσσωχτὶς ἃρὺ 
“4νἰβδέορλαπεπι ἴα Ἐφιιΐέ. ν- Ἰοβο. ὸὲ ἔῃ ὥῶαα. ν. ὅ9:. Οουΐ. εἴ 
Ῥἀγγπέολωπι ν. μαγειρεῖον Ῥ.. 1320. ΑἸ]188 νεσοὸ δοειδέξην ὑπτα- 
ψεῖον. Ἠδεγοῖ. ὀπτανεῖον, μαγειρεῖον. Ν΄1ά6 δὲ Ροῤέμοογς 1 10. 1. 
ο. δ. δεξαι. 80. δὲ 110. ΥἹ, σ6Ρ. 1, βθρπι. 15... 

ὋἊἋΠΤ ΑΔ ΝΟΥ͂ 41, νἱάφθον, ἀρραξόοο. πὲ ΝΊΡΕ. Νιμα ΧΙΥ͂, 
κά, ε66. οοἂ, Οχον. (Ἐμεοῦ. Τεπιοπδέν. Εναηρ. , ὃ. Ὁ. 44. ἃ.) 
1 Βερ. ΥΠΠ|, ὃ, Ὑ1ά6 εἰ ΤΟ. ΧΙ, 19: δο οι, Ἄοῖ. ΤΙ, 5. Σ]εὐγοῦ. 
ὑπτανόμενος, δρωώμενορ, ἐμφανεζόμενορ. ΘΙπΉ τοΣ Οοδσ. ἔξει “4! 
«Γροεί. ὀπτανόμενος, ὁρώμενος ν φαινόμενός. , 

ὋὍΠΤΑΣΙ, 4,, νἐβίο, ἀρραγὲεΐο, οεἰοπέαξέο. ΠΝ σιδϑουΐ, 
Ὅδη. ΙΧ, ,5, Χ, 1. 16.᾽ -- ἈΝ ἔσθ. Π δα. Χ, γ. ὃ. -- “πνγδ, 
ἽΜονίαδ, ποπιθὰ ρτοῤτίυτι. δγπιη. 6εη. ΧΧΙ͂, .. . Ἔχ ἘΝ 
δᾶπο νούδη ἀδτι ναῖδιηι Ρυϊανίξ, ται ίαῖο δὲ ἴῃ 5, - ΠΝ Νὶρὶν 
ΝΑ]. 11], 2. Ἐ3518. ΧΙΥ͂, 16. ἐν ἡμέραις. οὁπεασίας μου. ἴῃ ἀ16- 
θὺβ οδέθπέαέἑσηἐδ ταεδ6, αἰ θυ8 801], ἴῃ ΒΒΡΜΡΕΗ͂Ι ἘΡΟΘΘΟ, τῶν 
δῖο Βαθιζα οτχδῖδ. δια ΧΙΠΙ, 2. 1δ.. : ἘῚ 

᾿ 
!- 
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᾿ΟΙΙΤ ΔΩ, αεὐὸ, δοήμο, Ἔογγδο, ὙΦ, -δοὔπθ. "4 ῬαΤΑΊ, 

ΧΧΥ, 1ι5.. ΑΔ46 δος. ΧΥΪ, 7. ὈΡΙ ΤΙ ΧΧ Πάρθης καὶ ἑψήσεις 
καὶ ὀπτήσεις, ηποὰ 6δ; ορροδβίϊαμι 1ῃ δρροδέϊζο.: [πορῖὶ δου θδθ 
ἀυδ8 γνϑυϑὲδηθβ 1π δηλ ΘΟ ΡΟβοτηΐ. 146 οολανδὲ Πέέενοξ. 
Ῥ.1. Ρ. 685. οἀ. Ποεφηπι. - πον χϑδωι. 11, 17. “44. ϑγπιπὶρ. 
“Ἰπεοα. 1 ΧΧ 68. ΧΙΙΥ͂, 19, - ηὐῶ, σοπιζγο. Οδα. ΧΙ, ὅ.. 
Ψψιάο εε ΤΟΡ. ΥΙ,4. . 

ὌΠΤΗ ΣΑΣ ὉΠΊΤΑ Ω,, ἀδεαπε α24ο0., Ὦ. 6. εἰἰδὲροῦέον 
880. ὮΝ, 4880. 66, ΧΙ Υ͂, 16. ὭΣ : ᾿ 

"ΟΠΤΟΜΟΑ͂Ι, οἑάἄδο, δὲ νἑάδον, ἀρραγσος Ἐδπς, τέγο- 
γωπι ζογέϊεεπι σοπερίδχκμδ δὲ οὐρέα. ὅϑδγπιπι. Τλευα. 1ε5, ΧΧΧΊΙΪ, 
γ. ὀφϑήσομαε αὐτοῖς. Ἠαθυδταῦῖϊ Νίεπι ρτὸ αἴἴἶκϑο, εἴ ἰρδδδι 
σψοοσδϑη ἀεβυκοειπὲ ἃ πιε, [τὰ σοτῖς ᾿πάϊοας Ζ͵έσγοπγηιια βοτὶ» 
Βδηβ: ζζογόμπι Αἰγείίϊαπι, ργὸ 4μῺὼ αἰφμίδα (ὁρασϑήσομαι) 
ὅὄγπεσπι. οἰ Τ λοοαοὲ.. ἐπέονυργϑέαέξ δὲ ΔΡΡΑΥΘΌΟ 618, εἰ έγθυπ Ὧι 
4γῥίαδαπι αἰνέάεπέες εὲ ἱεραμέθο. Ατοϊδῃθα, Ἡοόνγαεὶ δἰ πῦ- 
δανθ δΔραῖοβ αγδὲέγαπέμγ. τ Δ.) νοηῖο. τ Ἄορ. ΠΙ, 16. τάτὰ 
ὥφϑησαν δυσ γυναῖκες πόρναι τῷ βασιλεῖ, ρῬοδῖθα ἀπδ6 πιρ]έοτοβ 
ὙΠ ΘΥΘΊΣΙΟΘ8 ᾿οογ ει Δ τορόπὶ, 86 ἀρραγμον μέ ΟΥ̓́Τ. Ταρ6. 
1τὰ εἴδαι ποβίταϊδβ σοῦ οδγϑσλδέρθη, αἰοπδοσγ Ἱωρεὶμάῖ8 δὰ 
ΒΕΙΙΟ 6ϑῖ ἀδ 118, (01 86 σοζϑτα ροϊδηϊοτίθυϑ: 5, δθπε, --᾿ 3, 
σονεῖο. 165. ΧΙ,, 5. ὀφϑήσεται ἡ δῦξα κυρίου. -“ ἘΠΕῚ, νοίθ. 
Τόσο. ΧΙ ΙΧ, 22. καὶ ὄψεται. Ῥετηιυϊᾶτυμξ π|ε1., νοέαγε, σαπὶ 
ιν, γνέαογαε, Ἰδρθηῖθβ πε". - Ὁ2Π ΗΙρΡΒ. “ἃ 033. δ γπιπὶ, 
χ ϑδιὰ. 11, ὅ2., ὄψει, νέωδδϊδ. -- Ὑὴρὴ ΗΙΡΒ.. ἃ γιρ, ονέσεξο. 
Ῥ, ΧΥῚ, 17. ἐν τῷ ὀφϑῆναέ μοι τὴν δοξαν σου. ᾿ϑϑίϑθυμι 6χ- 
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φιεββοσιηῖ, -ὀ ΠΉΠ, οοποίρίο. 166. ΧΧΧΊΠΙ, χ1. νῦν ὄψεσϑε. 
γιεάδοϊες Ἰορίβδο ἡμῶ. - ΠῚ Π νέάδο. Ἑχοά, ΧΧΙΤΥ͂, χ.. ῬΆ. 
ΧΥΙ͂, 17. δπηῖ. ὟἹ, 12. ὙΠ, 1. δὲ δ}181. - ὐμν, δέπιθο. 
Οο86). ΧΗ͂, 6..ὄ Τ,ορονυπὶ πεν, ἃ Ἴ. νέάεγα. - ἌΧ, ἐπ: 
ρόπῖο. 1ῆ6. Ἑκοὰ. ΧΙ, τὸ. οὐκ ὀφθήσεται. Οὐδησυδι Βδ60 
νψεσϑῖο οὔπι ἴοχέι ποῦν. ἔβϑοίϊο σοποῖϊῖασὶ ροῖεδῖ, ἔδπιθη νἱά6. 
ἔων 6586 ρ]οδθα ἀδβαμπα ὁςΣ ον. ΧΙΤΙ͂, γ. ὩΡῚ βδόο ΙΧ σερδιΐς- 
ἴα 6δῖ, δὲ γϑῦρδ Βϑρσ. ΠΗ μὴ ἃ ΕΟΧΧ οχριαβδα δππε ΤῸ αὐκ 
ὀφϑήσεταν. - 25, ἀδρέείο. Ἰοὺ, Ὗ, 1. - Μγ. Εχοᾶ, [Π, 2. 
ὥφϑη δὲ αὐτῷ ἄγγδλος κυρίου ἐν φλογὲ πυρὸς, ἀρραγμὲξ δαῖθαι 
118 διιροῖυε ᾿Ὠοπιτηὶ ἴὼ Βαπιπα Ἰρηῖδ. Οοπξ, 1,00. 1,11. Επκ. 
11, 16, κύριος, ὁ ϑεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν, ὦπταί μοι, Ἰ)οχοΐτιια 
Ὥδαυβ ρδίτωπι ποβίγογαι ὡρραγμὲξ ταὶ, Οἶοδ5. ἐπ Οοίᾳέ. δὲ 
Ἡδεγεῖ. ὦπται, ἐθεάϑη. 1ἘΆορ. ΧΊΡ, 8. ὀφϑώμεν προσώποις, 
νεαεαπιη πος ζαοίσδωδ, Ὦ. 6. οογαπι οαὐπιίοδηιμδ., αἐξδν' σομέγα 
αἴέεγεπι. Ὑιὰδ οἴ ν. 11. 2.66. ΧΧΙΤ, 420. οὐκ ὀφϑήσεταν ἐν΄ 
τοῖς ὀφθαλμοῖς σου ἐν πᾶσν τοῖς κακοῖς, τιον νἱἀδαπῖας οσα]ῖθ. 
ἐαϊ8 οἸαηΐᾶ τηαἷδ., δαῖ: ὩΪ81] νἱἀονλθ ἀ6 οπιπὶ Βδσ οδ]δπιζίαῖθ. 
γί δὲ 4 Ῥαν, ΧΧΧΙΥ͂, 28. Ῥε. ΟΧΧΧΥ͂ΠΙ, 47. οὐκ ὄψεται 
ϑάνατον, τιίοὰ νἱάθθϊε ἐποτέθμμ, ἢ, 6. ποῖ δθβίέθέ τουΐθῶμ, 
ΠΟῺ πιοχι ΩΣ, ὅ10 ἐδεῖν θάνατον ἴωπο. 11, 46..οὲ Ηϑδε. ΧΙ, ὁ. 

Ν ἜΡ τ' ἡ 
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εὲ ᾿“ϑεωρέϊν ᾿ϑάνατον. Το. ὙΤΕΙ͂, δι. υδυγραῖον, Οοπε Σζοζῥιπι 
αὐ Ζ,μο. ἀ. ὁ. ῥ. 588. Ρ6., ΧΧΧΊΨ, 15. πάσα ὄψῃ; 4υδαῖα νἱάο: 
6 ὃ Ὦ. 6. ἴδηι 5815 ζη υ]ῖ85 βότηπι Ὠοςιληιηι βοοίοσα νιᾷιβιὶ, - 
νη, βάδοοῦ, ραϑέωπι αρο. Νίλοι. Ψ, ὅ. χαὶ ὄψεεσνι; καὶ ποι» 
ἐιανεῖ. ἘδΔΟΙ16 αὐἱάδαι δῃΐθ ΠῚ) δχοιήδεα ροῖυϊε ΠΗ (αυοὰ 

οἴΐδηι ῬτῸ ΠΝ) “δ οὐ!ᾷ, ΚΑδηηΐσοίέ. Βαροπε), 868 εἴ ςϑλὺ 

“οί ενανὰξ οἱραϊβοαῖ, αὐ ἰριτοΣ ἀορ)λοῖθ ἀπιογρταϊδείοηίδ, 
δρυὰ ΓΙΧΧ δβδορίυβ οὔνίδθ, δυβρίοῖο βδυρμῃμδβοδῖασ - ὙῸ, 

, “οπέεπιρέο». Ἰοὺ. ΧΥ͂ΤΙ, ι6. ΧΧΧΙΝ,29. - τυ, λαδέεο. Ἐν, 
ΧΧΥ, ὃ. θουι. ΧΧΧΙΠ, 16. Δρρατιἰομπλδιιβ δαΐη ΤΌ δυσὶ 

. εδϑϑαπίϊδι δυδην 1ἢ Δαυο 1οσο ἀεοϊᾶγασα [μάδϑὶ οχιδιϊαϊᾶ» 
ἦλει 1, ἐρῖτον ῥγαθίογεα [)8η. ΕΥ̓͂, 29. 860. οϑά, Οὐέφ. δὶ Π181] 
Σεβδρομάθε ἴπ ἰοχῖι: οἵ Ῥγον. ΧΧ, 20. ΟὉΣ ἢυΐι γ}}3., ἐπ 
γι, ΟΥ6 ἐοησδγοδέξαξξῥδ, ᾿ἸΥΔ δ᾽] ΘΛ αἱ κῦθαι τὠν οφϑαλμῶὼν αὐ-- 
τοῦ ὄψονται σκύτος, 4881 Ἰορίεδοηξ ἸἸΏΡΗΣ, δὲ δἶμϑ οομέϊδ 
'Φγωπέ ἐοπεῦγασ, ἙἘοτιαι]α Ἰοχυθπαξ ὄψονται σκότος. ἰῃραϑῖ0 
ὄψονται, Ῥτο πιδρῖϑ5 1110 νυ]ρατί δγωνέ, 81 1} 19Ὧ8 δδὲ (οἱ χϑοῖθ 
χαοπυῖϊ δὰ ἢ. }. ἄαορονμθ} τταρὶ οθεαπι βλέπων, δεδορκοὺὴς “σκθ- 
δος, ὁ φυὰ ΚΣ αἰσδεηαν. δὰ Ξωνγρ. Ῥάοδη. Ὁ. 136., ἰδ αυοᾶ 
Ῥτορεῖθ' 1}}18 διρηϊβοδῖ οομέξξ σαρέμπι, ἘὮ. 1, βρίοϊξαξξδ ἐμὸε 
ογδαίμπι. χα Νίαρο, Ἴ, 45. ὥφϑη, 86. αὐτῷ, νἔδιεσε σδὲ οἱ, ἢ. 6. 

Ῥμέανίξ, υἱ δγγιϑ ΓΘ ὨΒ[ΌΠΙ. ΟἿ Ζ], . 7οϑορἤμ8. νομίζων Βαθεῦ 

4.7. ΧῚ, 9, δ. οὲ ὑπολαβὼν οἰβ. εάν. 118. 1. ο.. χ..0. 5. 8 γάρ, 
Χ]1Π1Ὲ, το. ὄψεξαέ σε. {θ ν'80. 

ὍΠΤΟΝΣ, αδαμα, ἐοδέμδθ. οὖς, αδοαΐμγα. -ἴφμ. δγπιπι 
ἵΤμσοά, ΤΙΧΧ Ἑχοὰ. ΧΤΙ, ὃ. [ε6. ΧΙΙ͂Υ, 16. ΖΙεῤχοῖι. ὀπτὸς, 
φαινόμενος, ἢ ἑψημένος πυρί. 5 

, ὈΠΦΑΙΡ, αἰῖα8 ᾿Οφίρ. (1ρεα γοκ Βοῦσ. Ἴ8πε, Ορλίν, 
. [4]. 165. ΧΊΠ, γ,2. δοείδεῖας φυοαᾳὰθ ὠφεὶρ, σωφὶρ «οὔ - σουφὶρν 
ἄθ 406 νδεϊεϊδὲθ Ἰϑοϊουῖβ. γιάοηυς 7. 5, Ῥαγϑωμ ἴῃ Οὐοπι-" 
κιδαί. οἶδ΄ ἐπιπιογεωίἑἐαεϊδ᾽ ας νἑέαα- ἔμέωγαε ποεῥέξὲσ ἐπ 1οὺθ 
Ῥ.- ὅο9864υ- ' , ἌΝ 

ὴὈΟὌὌ.ἭἂΠΙΩΨΡΑΙ, αιέμπιητεθ., ἴἴ, ᾿γμοέμα ἀμξιροιαῖεδι 1) 
ριοίωθ τδοδηϑ.. ὅγπεσι. Οατῖ, ΜῈ, 10. ὀτεώρας. -- δῷ» 7γιοίωφ 

ν Ῥγαοφέαπεεδδέπινδ. ὅγπιπι. θαι, ΧΧΧΗΪ, 15. “χω. ϑγπιπ, 
Οαπῖ,. ΤΥ͂, 18. 10. - Υγὺ, ἀδδέφα, “ηποὰ οἰΐδαι 46 9 μοέέδως 
δΔαμίβθοιῖαν, ἃ σϑ, ὑπ ., αδοοίπαεγοα. 1δι. ΧΤΊ,, το..1Ζ2. ΧΕ ΗΙ, 
52. 4. μπὲ. Ῥβαϊαι. ΧΧΧΊ, ά, ὅγπιπι. Αὔνοβ. Ὑ1Ε, 1. κα- 
λαϑος ὑπώρας. “Κ᾽ ιἶρ. ὠποΐπιδ ροϊπογιωπ. -- Ὀλττ,. δροηδε 
γιαδοθ1)8, ὄγπιπι. ἴ685β. ΧΧΧΥΠΙ, ᾶὅ0. ὁπώρας. Οοπέες ΑΡοο. 
ΧΥΙΠ, 4. Ὁδὲὶ 9). ὁπώρα τῆς ἐπεθυμίας ΚἘένέησαε, 'θεμ6. ἐδῖ 
7 μοίμ5 ἀεϑέσηαϑίδί6. Οοαξ, οἱ δακφὲ εἰ ίμεατολὲ Ίοοα οὐ 861» 
ναῖα ίοπεηρ δά Αροο, 1. ο. Ρ. 463, “ἰρεγοῦ. ἀπώραν τὸ ϑέρος; 
«αὶ τὸ μετόπωρον, κυρέωρ δὲ ἢ σταφυλὴ, καταχρηστικῶς δὲ γ0 
ἐπὶ τῶν ἄλλων ἀκροδρύων: . τον ΣΗΡῚ 
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» 
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νος ὉΠΩΡΙΣΜΟῖΙ͂Σ -- ὍΡΑΜΑ - ἰοῦ 
᾿ΟΟΠΩΡΊΣΜΟΙΝΣ, ιοῖμο αϑέμηεπαϊθ. ὙΡΛῸ , ἡομδέεπης 

“φι. Τγεαϊ, ὙΤ1Ι, 15.. {τὰ Βῥολίειεδ. ᾿Οπώρα κατ ἐξοχὴν νοσδῖας 
μνα, ὍΠ6δ ὁπωρίζειν εδἴ' ΔῈ μὰν οοὐξέσενμα,. δὰξ ἐαργέπιοτ 
δΙΟΟ ΟΣ δὰ τνὲα, οἷ ὁποτρισμὸς ἀὰξ νἱπασηνέα 6δὲ, αὐ τοὐδέξ 
Κωέσ. Τλδαῖ, 1. 1... δὶ ἐαργεϑϑὲο ϑέεθοὺ ον τινα » ἀειπάς ἐρδ0 
διώοοῖεέδ γϑΟΘ18 ΦΧ Υδϑϑι)5.) ἢ.}. Ῥέμεσω, ΕΟΙΧΧ τὸν οἶνον ΒΑΡ ΘΩϊ. 

᾿ΟἸΩΡΟΦΥΛΑΚΙΟΝ, ἐμριν δοίη 5. πμπεϊὲθ ὧαο γδέξ- 
οσαπα σῶβα, ἐπ ψινᾷ οιδέσαἑμεγεξι, ρόπβα εἰ. ἐγμοέσ, νοὶ] ρμοπιοι 
γιεπι οιεδέοεἶθδ. δαισιδέαθ αριθιξν "δα, - ἐμριγέοδιωπ, 188. 1, ἃ, 
ΧΧΊΙΨΝ, 20. - ἡ, σοόνρ δ, ομναδμδ. Ῥϑαϊαι. ΤΟΧΧΥ͂ΙΠΠ, ἃ. 
Ὡδὶ ὁπωροφυλάκιον ξοτῖανϑε ἀϊοίτυν ἔρϑα πιασογέα, “μα λυηξέε 
οἐγοιωσαατγὲ αὐ δσνι οδϑέδαέαπεθοἦοέ. Ἰοότοα. ΧΧΥ͂Ι, .8. ΜΠ οἢ, 
1,06. 17,2. ἴπ οαπΐθε8β εἶθ ]οοΐβ νἹἀθηῖως τοδροχὶβδθ δταῦ. 
ω - ᾿ ᾿ 

ς» ἕξ . Ῥνοέοχιέ, τὑπὰθ ἀεχλγαίαμι. Χ ΠΗ ποῖδξ 762 ὕωμα, 

46 δ ΡΕΓΤΙ6 αἰδᾳιανὴ οδιιπιδγα!,᾿ «Αγαδδ γοτεῖς δὼ ᾿ 4.88 

ψνοχ ππιδγαοιζμσι δϑοὐέβ δε ἔΐρηιο, δονδὲδ δἰ σαὶ βοδί. σεις. 
5. ἴῃ Φνορᾷ, ᾿οΟπωροφυλαῖεον ( Νῖϑ. ὁποροφυλάκιον), σκηνὴ, 
ἔνϑα φύλασσον (Ἰερόπάυμι. νἱάδίας, ἐφύλασσον) “τὰς ὀπώρας» 
Ἡεεγὲλ. ὁπωροφυλάκεον,. η σκηνὴ, ἢ καλυβὴ τοῦ φυλάσσοντος 
τὰς ὁπώρας. 245. (ὐνυξὲ. 745. “Βθγδλης ὀπωροφυλώιμον, λιϑολό- 
γιος εὐπος, ἐφ᾽ ᾧ τὴν σκηνὴν ἔχεε ὃ φυλάσσων ὀπώραν “:αντοίαν. 
Τυκτα ΤΠ δγοσιγύτπε ἰὼ Ἐρν αὐ ϑαπ. οὲ Κτοί. ὑπωροφυλάκιον εδ 
δρεσεία, φιωάαπι οὐ δέσαϊβο φαΐογπι εἰ Ῥοπιογίῶπι, ἀαᾶδεε ἐοπε 
διερεγιῆΐξ, 

ὍΠΩΣ, Ἰῶν ἐδα μὲ ΠΗ οὐ δβέδαν. ΜΝ, φψονδ, ΗἨοκ. ΤΥ, 
4, - τος, βογοέέαη. πο.  ϑαᾶτι. ΧΥΤ; 9. ΤΧΧ εἴπὼς. πάρ 
Δρρατεῖν εἴπως ἱπῖοτάαππι γόπν οὐγέαπι ᾿οἰρηϊβοατὸ, γίΔο 7,6κ. 
Ν. Τ' ὲ. Δ. ν. Του. Ἱ, 6. «- 585, δὲ πιοπ. .Ἧοδ. ἼΙ, 4. - νὴ. ἮΝ 
Ῥ.ς.1,, 5. ὅπως ἄν δικαιωϑῆς "ἐν! τοῖς λόγοις σου, ἴα υἵ τῶ 
Συβῖ5 ΔρΡΙΠΟΒΟΔΤΙΒ ἢ νοτρίθ τι18. διεέάαϑ ἴῃ νι ὕπωςΒαϑο ψόσθα 
δἀάποομβ δά: οὐκ ἐσεῖν αἰτέασ δηλωτικὸν. ἀλλ᾿ ἐχβασεως:. ΚΝὶ τ86 
εἰ ΗΙο8. ΥἹΠ, 4. Απιοβ: 1], 5. δὲ. οοῃξ. ΝίδειΒ. ΧΙῚ, 55. δὸ 
ϑιρέοετὲ Τἦδε, Ἢ. 11. Ρ. ἦ05. Αδὰο Τδοάοέ. 560. οοὰ. Ολῖο, δι. 
ΤΗ, 96. ὅπως --- εἰς ἀπώλειαν ἔσονται. ἴϊὰ ἀυοαθθ ρῥγϑδβίδῃ- 
τἰβϑίπιΐ Δα αῸΘ δοχρίοζοϑδ: ὅπως ἐπάίοδειννι τιϑάϊ ἐδηροζὰ δα- 
ἄππὲ, ν» ο. ϑορΆ. ῬΙεοίν. ν. χτάοιδπως ϑανὼν ἔκεισο. Οομξεε 
Αδγοβϑοῖ,. ἴὰ δεν, ΜΙ οοοΐ, δον, 2]. 1.. ΤΟΊΤΙ, Ρ. 15. --ὶ δ. 
Ανά, ν..9. - τὺ φωοπιοῦο ὅπως Ἰορίταν 2 Νίβοο. ὙΠ, 22.. 
880. ΧΥ͂Ι, ,8. 5Εδάτ. Υ, 81. δὲ. ΟΒα}. "" οἰ κυ δς, 90)}. 
Ἐπκάτ, ΨῚ,ιὶ.. τ᾿ 

ἸΨἸΟΖΙΩΣ' "2. ΠΝ νΟΨΕΓΘῚ πο. Τοῦ. ΣΙ, δ. 
ὍΡΜΑΙΠΑ, τἰδίο, αρραγίξξρ.. ἈΠ Ῥατῖ, ει. ΧΧΧ, 10: - 

π|| Ὁ} Ὁμα] ἃ. Τ δη. 11,10. ΙΥ̓́, το. Υ1, 2. - πη. Τ δα. 
ΨΗΙ, 2. - πππ. 10}. ΥΗ, ιά. δυγπιπη, ΤΟΙ. ΤΥ, ..5. ΧΧΧΤΙΙ, ᾿ 
45, Τῃ Ροϑῖοχίθζο ἰοοο βχὸ ὁραμαεί βου; ἐχβοσῖα. σ ἰίτοχα, ρας 
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ἔν, ὅτ --“- 
108 ὍΡΑΜΑΤΙ ΖΟΜΑ͂Ι --- ὍΡΑΣΙΣ 

ματισμοὺ Ἰοβϑιάτιπι 6586, πέμιο 6δξ, ααΐῃ ρῥτΐπο δἰδεΐην σδῖας 
ἕὰυ ἰητοϊοραῖ, ο«(φὐέαδ δαϊοπι δὴ ψϑσϑίοπθηι, 6586 ὁχ [οδὲ 
ΡΨ, τ. οοἸ116ὶ ροϊοεῖ. Οομπέ,. Ορμδουέα ογέεξοα Ὁ. 102. .-- Ὠδπο 
165. ΧΧΙ, 3, « ΠΣ. Θοη. ΧΥ͂, δ. ὦ Ἐμ ᾽α οἶδ] ά. 8ΟΙΉ ἐν. 

δα, 1Ι, 8ὅ6.. ἐδο. οοὐ. Οὐδ. Νοη πιδὶ6 αυσδὰ δϑηδβιπι. -- 
ΜΠ.) πιρέμσ, Τλουῖ, ΤΥ, 54, ΧΧΨΙ, ὃ, Ιοτρϑαι, ΧΧΧΙΙ,.21. [πὰ 
᾿Οπιαῖθι Βἷ8 Ἰοοἱβ Ἴ} 1δρίδεθ νἱάϑηξωσ. σ' ΠΕ πιρδς. Θα6πι 
ΧΙ ΥΙ,.5. Ἐκ. ἘΠ 5. Οοἶοὶ. ΤΙ, 9. - ΕἼ ἔοδιι. Νυπ. ΧΙ,6. 
- ΜΏ, ομῶϑ, ὁγασιωέμη;. 185, ΧΧΙ, ι1. ΧΧΙΙ, ι. ΧΧΧΗΙ,... 
“44. Νία]. 1, 1. υὧδί π᾿ οἀὐλεῖα Θχθιρμασίδιι5 ἔαϊδο Ἰορὶ ὅραμα 
Ῥο ἄρμα, οπισ, τϑοῖθ τωοῃοὲ Ῥήοπέξακοοηπέωδ, τεβρεοῖι. ποπερθ 
ΔΌΣτΟ ταϊλοαΐϊβ, 40} ἱπ ἐζαποὶδισηθ δυὰ πδὺ6 οδὲ “ἰφιωέέα. 

᾿ Ὅραμα εβἴπο ἀμρίο δεὲ δ᾽ίυς ἑπίογρτοῖδο. 1 δρίτας ρσδεῖοτθα 
δρυὰ δγπιπιαολιπι Ἐχοὰ, ΧΧΤΥΥ͂, 10. 4πὶ ὁρώματε 46 δυο δἀ- 
ἀϊᾶϊτ, τἰ δύδηι ἄδ οὔλπξ ζ8Ὸ0 δρρατίτλομο δευτϑοῖτίδαι οχροῦθι. 
χεῖ, ϑῖταος ΧΙ, 1. ἐν ὁράματο δόξης. αὐξροοέι πιαρτιῖβοδ. 
Ἡεεγοῖ. ὅραμα, ϑέαμα, ὑπεασέα, ὅρασις, εἶδος. φανκασία, 
ϑέα. Ῥλανονέπεε: ὁράματα. εἰσὶ προφηεῶν, ὅσα ἐγρηγορότες 
βλέπουσιν οἱ προφῆται, "εἴτε ἐν νυχοὶ, εἴτε ἐν ἡμέρᾳ. ἐνύπνια δὲν 
ὅσα καϑεύδοντες φαντάζονται. ἜΝ 

ὉΡΑΜΑΊ'ΖΟΜΑ͂Ι, νἱάώεο, ἑμέμδον. τὴτι. “141: Ῥε, Χ, 
' ἄ,͵ ΤΥ, 10. ἤηε. Οδωὶ. γὲ, }1. “44. Οδαῖ. ΜΗ, λ. οὲ [68. 

ΧΧΧΊΤΙ, 20. 
ὋὉΡΑΜΑΗΤΕΣΜΟΙ͂Σ, νίσίο, γι, ἰάϑι. “4. ΤΟ". ΙΥ͂, 15. 

αὖ. 11,.. Ῥιον. ΧΧΊΧ, 48, γὲάο φυοᾳῆο βωριδ 8. ν. ὅραμα. 
᾿ς ὉΡΑΜΑΤΙΣΤΗ͂ΣΣ, νἱδίοπανέμδ. Ὥγι, δέσγέσπσ, ἀξ Ρο- 

,ϊυ5 αἰδἐξγ'αηδ. ϑγπισα. 166.ὄ ΕΥ̓Ζ, 1ο. ὁραματιαταί. Ὑ᾽ὰδ δυρτᾶ 
8. ψὲ ἐνυπνιαζομαι. 

“ὍΡΑΣΙΣ, νἑδέο, δρϑοϊδιϊ νέαέο σοσέαέΐοα, δοπερέμην 
αἰλνέπεπι, ἂς ὄψες ἀρὰ δγοάοέ, Ἰὶδ. 1. οἂ. δέοερᾷ. Ῥ-. 50. οὔ. 
6410. 7,αϑελάξιρι. ἴε8. ΕΧΥ͂Ι, 24. Οὐ ῥΙοτίδαθο νϑξογαωι δὰ 

- ταῦ, πε Ὶ τδευλοσοης. δθοὲ δαΐομ ὅρασις ἢ. 1. δάϊαιόῖαπι Ὧ0- 
᾿ τίοποι βαφέξάξι, - ἔπ η,. 6066. ὅγπιπι. Οϑα. ΧΙΧ, 1. δράσεν 
ἐδυσωπήϑην τὸ πρόσωπόν σου. ϑολανηδονρίμδ δὰ Ἀ. 1. Ῥτο- 
Ῥαῖ οοπϊροίαταιι Φγωδὲξ δι ἐπραπίοβδιῃ ὅρα σδε. 4086 ἴδ- 
τἀαδὰ Οὗ 8δηυοπεῖα τὸ πρόσωπόν σου Υἱκ Ἰθομῶ βαρόγο ῥροξδϑῖ. 
Ουοὰ ἰρεό θθπη6 δϑηϊίῃβ, ἀοέηάθ δἀαΐε, 46 ἀοϊοῖο σοὺ σαι 

᾿ Ῥαξδανδίο δὰ Εσγοηγπεεπε Ομαοδέ. δὰ Ὦ. 1. Ρ. 5884. 6 νοξυδῖο 
᾿αυσάδιι οσάϊοο ΝΘ. Ἰοβϑγθ 118}}6; ὅρα ηὅτε (εἶνε εὖτε) ἐδυσω- 

πήϑην; νἱάᾶσ; φωοπιασπιοάμπν τανογίξιιδ δὲπι. δεα ἸΟῸρ6 ξαοϊ!ῖυ8 
"θεῖς σοροηθεθ ὁδᾷρι ξὲ ἐν ὧξ Ἰοοῖῖο νἱμοδϑα 6 οοπίξῃυα δοείβϑῃ- 
ἂϊ ταϊίοπθ ογῖα δῖ, -- 1 ομδᾶ, ορέδη ον, 1). Ὗ, 6. 560. 

. οἄ, Ολὲἕο. ἡ ὅρασες αὐτοῦ ἡλλόιώϑη. Ἄθοιε ἐτα νοχεόττιμε : ἢ δηλ 
οΒα] ἃ, ..1 ἐπ μδό οταϊξομϑ βοτὶθ ονδέμπι, δαδίξιαπι ΟΟΥ̓ΡΟΥ ἐδ δ5- 
ἐεγτπι ποῖδδ, - πη, νέάΐδθ. Ζδοβ. Χ, 4. ὁράσεις ψευδέϊς» 
ΝΣ ἘΠ δοσοροσῃμξ ρσὸ ὈΠΠ, ὙὸῸ] ῃσὸ ὀπαϊά. “πῃ, 480 
»ἱφίοπσπε ἀοῖδε. .- ὑτῦ πὴνπ ρμδιὰς Ὧ 8, 11, 48. ΤΥ, 2. 

κ 
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6.γ. ΨΙΪ, 1. 15. χοὐ - νὴ. 1 ὅπηι. ΠΠ| 1, 2 8δγ. ΧΥ͂ΙΙ, 15. ᾿ 
Ῥε81π. ΓΙ Χ ΧΧΥ ΠῚ, 19. οἱ ἰδὲ δβδδορίυδ. - ἢ... 2 δδ. ὙΠ, 
17. 166]. 11, “8. Ζδοι. ΧΙΠ, ά. - ὨΠῚ δῖηρ, ἔοστο. 2 Ῥᾳτ. ΙΧ, 
40. - ὅδ ἴπβη. Εσϑοβ. ΧΧΙ, 20. -- ὙΌ, πισέξογ. ἘΖΘΟὮ, 
ΧΙ ΠῚ, το. 864 πιδιϊθαι δὲ τὴν ὅρασιν δὰ Ὠν550, δασπιρέαν, 
τϑέοττε. , 80 τσβηδροβιτοηόπι ψοσροσππι δίρβίπετο, ᾿ς - ΠΙΠΌ. 
Ναυι. ΧΧΙΥ͂, 4. 16. Ἐσορι. ΧΙΠ,, ». - ῖ 2 ἴαπιγε, Ἰοσαδὶὰ 
φτορτῖυ Ἰοοῖ. Ζηοογέμα (ἔοτίαβϑεο ““φμΐία) Οὐκ. ΧΙΠΠ, κὅ. 
ἀπὸ ὁράσεως», ἀπδτα Ποπέ αμοοπένα ὀχ ρεϑϑβῖθδο ρυϊδξ Ὁ ὑταθ. 
Ῥοδιτίοχιοι, δὲ ΜῪΘ ἐπ ΠῚ, τἰαΐϊξ. ϑοὰ δολαγζεηδογρίμε δὰ Ὁ 
ἢ, 1. Ῥυῖδε, ἀτιοῖα Πδ60 6886 6 δ0801118 πιατρὶπα]θυ8 Ογίρεμὲξ. 
ἴῃ Οαέεηα Νίοερλ. Ῥ, τ04. Μαμβρῆ ἑρμηνεύεται ἀπὸ ὁραάσεωρ. 
Οομξ, ϑολοέξον, Ογί ροπὲσ δὰ οδρ. ΧΧΥ͂, 9. ΟὍαέ. Νέα. ρ.᾽ δο8. 
Ἰ1ᾶεπι νδ]οὲ ἀθ νογδβίουϑ 7λδοάοέ. Τυὰ, ΧΤΙΙ, 6. - πεχΌ, 4ρ6- 
εμῖα. Οου. ΧΧΧΤΥ͂͵ 48. - ἩΜΝῚΣ τρᾶδο. Σον.. ΧΙ, 2. ἴαά. 
ΧΙΠ, 6. Ὀοβοὶϊ. ΧΙ, 9. εὲ αἰὐδι. Αἀάδβ ϑγπισι. 168. ΧΙῚ 5. - 
ΠΕ ἔστι. ει ὅ8πι. 1Π|,.1δ6, ἘζεθοΒ. 1,1. ὙΙΙ, 5. ΧΙ, 3. - 
ΝΠ, οπμδ, ογαομέμπι. ἴεβ. ΧΙΠ, 1. ΧΙ͂Χ, ). ΧΧΧ, 5. Τὰ 
οὐδ 815 ]οο8 ὅρασες 68ῖ Ψέδξο ργορλοέΐοα. « "Ώλ5Ό, δέολιέᾷ;, 
πΟπδη Ῥτορσ. Τλεοά, Απιοδ. , 46. Τοείναγῖε οχ δϑηϊθηιΐα Ὁ 
Οαρροϊὲ ἴπι Ογέε. 8. Ρ.. διά. ἀ..5Ὁ νοὶ πκϑο, υοὰ 8γ». δὲ Ολαϊα, 
ποῖαϊ νίεγα, ἐπέμενε. δϑἃ νοχ ὅρασις, ητιὰὸ Τἠδοάοέϊξοπὲ Ἀ. 1. 
εἰροΐτον 1 Φίεχαρέΐδ, δβξταετα γοχοῖο ἤπέβ, ὁχ Ηἰδγοηγπιο, 
4υἱ τταάτι, ΖΑδοαοέΐοηποπι διοσοέξ, ἰτϑπδῖυ]δ86 νέδδοπδηι. δέεπι- 

ἕεγο ᾿ριϊοτ ΤΠ εγοπγπιεδ ἔΔ]8ὸ 166.1586 Υἱἀθιοσ, Δϑπρα ὀκέψεν 
το σκέπην. - ἸΝΝ, οοιμἶξϑ., ἴξ. οοἷον. Ηεδγαθια 7πέ. εὐ ΣΙΧΧ 

ἔτοος Ἵ, 5. ϑγπιπι, 10. ν, χ6. ΓΙΟὈΧΧ ἘΖΘΟΒ. 1,22. 27. - ἸῺ, 
ἑπέογργοίαέΐο. Οοα. ΧΙ, δ. ϑῖπὸ ἀπ δίο νόοσοπι μϑὍσ. ὰ ποιΐο- 
6 ογαομέϊ κοσθροταηῖ, - ἘΠΜῚ, »νἑάοο. ὅγπιπι. 1.5. ΧΧΥΤΙΙ, 
γ. )δέ πὸ, σέαεπθ, ροϑβίδιπι 65: ῥχῸ ΠΕ, ν»ἐδέο, οοποζεῖο ρο- 
διῖο τὸ δρβιίγδσοϊο." ὅγγχωη. (0861. ΧΊΪ, 5. Ὠηκἢπ, αἱ ὁράσει. 
Ἐρτῖαδββο δγπιπιαολμδ 1δὶ δοτέρβοτδῦ αἱ ὁρῶσαι. -- ὍΜᾺ]1 "ΜΝ. 1. 
δδω. ΧΥ͂Ι, 12.. 100. ΧΧΧΥΤΙ, :1δ. ὡς ὅρασις. Τα αυοᾳῦθ 
“«4φειΐΐα. Τπ Ῥοπῖοτιοτὶ ’Ιοοο ὅρασις ϑρθοιμπι οῖαῖ, αᾳφυϑδαι πος 
εἰοηοπι 4ποαῈ6 δαθεξ ἢ. - ΜῈ μα], 1) 8η,. 11, ὅ:. 1,46. 
- ὨΜᾺ Ρυτ. σέδέοηξε. «ΑἹ.  Ῥατα]. ΧΧΥ͂Ι, δ. - ἨὩ, ογαο, γ4- 
εἶο. 1Ῥαγν. ΧΥῚΣ, 1). Τῇ σηθηῖο Βαδυθτοτξ ποιϊοπδηι διρίον 
ἀὲ ρενἰωμϑίγαπαο, ἀαδαν ΒαΡεξ σδυθῶπι ἢ, 860. ΧΥ͂, ,.6. οὔτδ' 
ὀμμάτων χρῆσις εἰς ὅρασιν, Οου]οταπι υδὺ8 δὰ νἱἀδπάσπι. 109 
7ονπια ἐχέοσπα, {μα οοιῖξβ σοπδρίοξέμγ, ὈΒατραῖαμι ΤΟΡΟΙΣῸΣ 
δριὰ δῖτ, ΧΙΎ, 2. μὴ βδελυξη ἄνθρωπον ἐν ὑράσει αὐτοῦ, αδὲ 
ὅρασις Ορροπίίυς χάλλερ, δάβοᾳιθ αἰεζογπιἑέαέεπι δεὲὰ ζογ- 
πιαπι ἠσδρέοαδέδεπι ποῖαῖ, οἵ ϑὅγγμθ ἀυοαο ᾿πξογρσζοΐδειβϑ δδῖ9. 
δίς, ΧΙ͂Χ, 29. εβἴ »νἐμέμδ, φμὲ ἐπ᾿ οομῖίοϑ ἐπομγγὲές ἃ ΝΙΔοΟΔΌ. 
ΧΙΠ, 27. τὸν τάφον τῇ ὁράσει. Ὦ. 6. ΒΕρϊοταπι 68 ἔδοϊϊ αἰ εἰτα- 
ἄϊπθ, ;ὑὡἴ ἃ ἔγοηϊο δὲ ἰδσῦρὸ δὺ οἰ δοθ σσηθρίοὶ ροϑδὶῖ. Ρο- 
ταΐεεοξ ἀποατ9 βοσίρατα ὁρατὸν, 4ποὰ γίάθ ἱπῆτα. ΤορΡ. ΧΙΙ, 
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“10. ὅρασιν, ᾿τδβέοπ6πι, δ. 6. δ βοῖπαι ἔοσπια δὲ θραγα ποχμἰηϊς: 
οΟ]]. ν. 22. ' ἥ ὲ 

ο ὉΡΑΤΗΣ δ Μη), ὁρεοίαίον δώπι. νῷ, δομέοσπιρίον. 
Τοῦ. ΧΧΧΥ͂, τι. - ὩὩ ' : 

ὍΡΑΤΙΚΟΝΣ, νἱάεπαξ ξαοσιέέαίσ ργαθραϊέμδ, ρογερίοαχ. ὦ 
πῆρ» νἑάσο. τον. ΧΧΙΤ, 29. ὁρατικὸν ἄνδρα, τἔγωπι ρογερίσα- 
δεπι.᾿ 801}. Ῥγο πη, νἑαξδέξ, Ἰαρετανῖ βγη τθ.ς,. Ἀ. 6. νέγιεπι ἔην 
φἰρπὲ ρεγορέοέοπέξα αο ργονἑάοπξεξα ργαφσαάλέπι. Ἐϊδεγολ. οἵ Ζεκς. 
Ογε μὲ 31,18. βνγεπι. ὁρατικὸν, γνωστικὸν, δὲ αὔδα, Ἰοσεπι 
Ἡεϊηδίωθ: Νουι ἀυδίτο, αυἱὰ ΤΙΧΧ βοεέροογιηι δρασετικὸν ἀν- .᾿ 
δρα, υοά ενϊποῖξ κὸ Ὁ ἴπ ταχῖα, 400 τὸ δραστικὸν καὶ ὁξυ 
ταδηϊξοοῖα ἀοποίδτυτ, 888 δά Ἴ ΠΏ Ρογιείπϑε ὀξὺν ἰπ δ64. 

ὍΡΑΩΤΟ᾽ Σ, σοπδρέονξιδ, δρεοέαέμδ, »ἐδέδεζέθ, δρεοέαδὶ- 
ἐθ. Δ, πιαριδεγ. ἃ Ῥατ, ΧΙ, χὅ, ἀνδρα ὁρατὸν, νίταπι δροοία- 
δέέοηι. Ν᾽ δὼ Ἰοροσαηξ πε. 864 ΠῚ τι 6δὲ νἐγ ἐχέπιδαθ δὲα- 
ἐμγαθ, 6δἷ ὁρατὸς εδῖ Β. 1. ργοοογέξαίθ δέαίμγαθ διίαθ πιαχίπιε 
ϑροοέαδιεϊα. -- τὶς Ὁ, αἀρδοέμδ. 2 88πι. ΧΧΤΙΙΗ͂, 21. ὉΒῚ οἴϊδπι 
ὁρατὺς οδῖ πιαχέπιε δροοέαδιδίδ, ἸὩθρΘ 808 ομηῆδαι τηοάππι 
ἐχοδάδπῖο ππδρηξτυ πε, ζιμέλενμς: ργομοῦ, - πκῚ, νἑάθο. 
ον". ΧΧΧΙΥ͂, 26. ὁρατοὶ δὲ ἐναντίον αὐτοῦ-, νἱϑ810}168 δυΐαπι 
ἐοτδῖὰ 11|1|ο. ἴον. ΧΧΧΥΙΙ, “1. πᾶσιο.δὲ οὐχ ὁρατὸν τὸ φῶς, 
οτιΐθα8 δυΐθαι Ἰὼχ ποπ ψάβι 1118, Ἴεσγοῖ. ὁρατὸν, αἰσϑητὸν, 
ϑεωρητικὸν, καὶ ϑεωρητόν. : 
τς ὉΡ 412, νἱήδο. Ἧι, νογἐπέαηιδι, ἐαπέμημποαο. Ἐπ. ΧΧΧΙ͂, 
χ5. ὁρᾶτε. ΝΟ τι8}]6 ἁμοδά βϑιϑθη,. Νίδιῃ ἤν εδὲ Ὦ, 1. ρᾶτ- 
ἴοι) δκοϊίδηι, αὐέέο. -- Ὡδε με, νέγογωπι ζογεέξμεπε οοπιρἐθαιιδ 
8..σορὲᾶ, δαὶ βθουπάππι Δ]108: ἀἴμοός, ργοσθῦδα δογιόπε.  Ἅἴ4μ. 
1.6. ΧΧΧΊΠ, 7. ὁραϑήσομαε αὐτοῖς, ν»ἑάοδον ἐρεὲδ. Ναίιρα, υἱ' 
Ἡἱϊογομγπιμθ δα Ὦ. 1. Βεμδ6 πιοπΐξ (νἱἀ4θ βυρτᾶ 8. ὄπτομαι), 
οχίσουιδαι ΒΥ} Ρδηὶ ἀνθ η8 Ἰερὶς Ὁ ΜΝ. -- ἈΠ, δοοδ᾽ 
ὅγπωπ, 1ΟὉ, 1, ιδ. - ἴπχῃ, ἐδέα. Ῥτον. Υ͂Ι, γ. ὁρῶ. Μιάθ 
ΒΏρτα 8. Κ, βρόμος. -- πη. 2 Ῥᾶτ. ΙΧ, 29. ἐν ταῖς ὁράσεσιεν ᾿]ωὴλ 
τοῦ ὁρῶντος» ἴῃ ν᾽ϑιομῖδυβ 106]15 νἸάδηϊ8, ἢ. 6. ἔπ Ῥγορῃβ- 
εἰϊς 1[06}185 ργοράδέαα. Ὑίάο δὲ ἃ Ἀθρ. ΧΥΙΙ, 15. 1 Ῥαν. ΧΧΙ, 
η. 2ὀὈ"ατ. ΧΧΙΧ, 25. οἱ σοῃε αυδ6 ἐχ 7λεοάονγείο ποῖαια βυὺῖ 
ἴῃ ν. γνώστης» δὺῸ 8. ν. βλέπω. - πῖπ Ομ]. Ὁ δα, ΠΠ1, 46. -- 
ἔδγι, φοημηο. Οοι. ΧΧΙ, γχ6. 80. ὁρᾷν φυδπάοᾳυξ 46 νσίοπὶ- 
ὅωσ ποοίμγγριἐδ 800 ἱπδοηοεδῖδ ἀβ Ἀιθεῖασ. -- βὴ5, δοίο, πονὶ. 
Τ)ευῖ. Ὑ1Ι1, 1δ. ἃς ἑώρακας, τιοτῦοβ, 4008 ν᾽ 1511: αϑὲποι 16- 
ξοῖαηε ΠΝ ἶΝ, τὲ δολαγζεπδεγρὲο νἱάεραῖαγ, βεὰ }1δότο 
ψνοτϊοσυοϊ. - ἤπηϑυ, “έἦονα. Ῥτον. ΧΧΟΧ, 9. πλδὴ τ, τές μὲ ὁρᾷ, 
τὶ δίταο, ΧΧΙἼΙΠ]), 18.. Ἰϑοροτυπξ Π1πῦ.52. ΥὙαά 6 δὰ ἃ. }. “αερ6-- 
γωώπι. - ᾿ΠΝΔΌ., ἀδρθοέμα, Τοῦ. ΧΙ,, “8. οὐχ ἑώρακας αὐτὸν; 
'ποῆπο νέα ἰδέ οὐ Τιθοτο νοσίθσαμξ, πᾶπὶ 1η. ταχῖ ἢ δ δτ. 
Ἰορίταν ἡη 10 τονε, σα ἀϑρδοέμϑ Θέμϑ..-- 15.) οομἶμδ, ἸΟΡ. Χ, ά, 
Νυπι. ΧΧΙΨ, 5. ὁ αληϑενὸς ὁρῶν: δὶ ξοτῖα886 Ρῖὸ Ὁ9) 16 565 
χυηῖ ρατιλοϊρίατα 1.9», νέώφοπδ, ὧὡὦὐ οσωίθοῖξ δϑολαγζεπδογρ μδ. 
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564 8δο σοπϊδοξτιτα ὩΘ φυΐάδαι ΡΒ 68ξ, Ὧδπι οὡξ σρόγεξ διη 
οομέξ, εἰ ναΐθα πργαχ 8. “266 ἀἐσπιϑ δυτιξ ξοτυυ]89 1άθπη) νᾶ“ 
Ἰθαῖθ8. 1,οοοὺ ὁρὼν Οοά. γι. “οίπισα. ἈΔθεῖ λαλῶν. - παι. 
Εχοά. 1Υ̓͂, 21. ὅρα πάντα τὰ τέρατα, ἃ δέδωκα ἐν ταῖς γερσέ 
σου. ποιήσεις αὐτὼ ἐναντίον φαραὼ, ᾿.. 6. σῶγανψ οἴ ῥτοάϊρία 
δῖα οὐημ αὶ Παοτπηι Ῥαϊγαπ ἀοσατι {81 πιᾶπήδίαπι δ᾽ ροϊοδῖδν 
ἴθι 46 ἀ1., οοσϑπὶ Ῥῃδτδομο δἄδεβ. Εχοά, ΧΧΥ͂, 40. ὅρα, ποιη-! 
σεὸς κατε τὸν τύπον τὸν δεδειγμένον δο: ἐν τῷ ὄρει, ορεγαπὶ 4α, 
εἰ Θεὰ ἢἤδηΐ ἰυχία ἴγρύμι οδίθηϑαδι τἰδὶ ἴῃ ταοηῖθ.. Οὐ 
ΤΟΡ. ΧΙ, 2. ἰαχία δᾶἂϊι. Οοιπρίωξ, ἃ Ῥατ. ΧΧΙ͂Χ, 8, ὡς ὑμεῖρ 
ὁρᾶτε τοῖς ὀφϑαλμοῖς ὑμῶν, ᾳπεαγαδπιοάιιπι νο8 νἱἀεἴλο ὁ01}}9 
νεβῖχἕβ. δ: πήῖΣτοΣ ῥτγοίδαϊ ἰοαπαμπίαν. Ὑ]1ὰ, 27 ο77. δὰ χα ΤΟΙ, [, 
.2. Ῥ- 3248, Εχοά. ΧΧ, ,8. ἑώρα τὴν φωνὴν, νἱάοραξ, Ἀ. 6. 
Ῥετοὲρέοδαΐ, νοσσπι. Ὑ1ὰδ ν, 2. οἱ Ογοέΐηπι δὴ ν᾿ γχ8, δὸ 4ιδ 
ἐχ σοι. ΧΙἧ.11, 1. ποῖϊδῖα δυπῆ ἐπ ν. εἐζδω. Δάάθ-1 ὅ8π. ΧΎΥΕ, 
1. ὅτε ἑώρακα ἐν τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ ἐμοὶ βασιλέα, τᾶτι ὁχ οἰτὰ 
1115 παῖ σαρθῖν οἰοσὲ; δὲ ὁρᾷν, υὐ ποδίγαπι ὁγδόλδη,), 688 
εἴξρονθ. Τοῦ. ΥἼΠΙ, 10. οὐχ ἑωρακας τοιαῦτα. ΜὶιῖοβΘ ῥτὸ ἑω-- 

“ 

ρθακα. -- ΝΛ, πιοπιδηέπ. Ἐσχοᾶ. ΧΧΧΤΙΤ, 5. ὍΌΣ Ἴπξ "Δ. 
τοὐάϊτυτ ὁρᾶτε μὴ. δὸ δἷῃο ἀιθῖο Ἰορομάυτ δὲ. ὥρᾳ τῇ μεᾷ». 
τἴ Δι Ζογοίζέτια φοηϊδοϊῖ δὲ δηῖο δυσὶ Ζιμζέεγωθ 110. 1. εεοοίέᾳ 
6. 1. 864 δολέπαζογιεα ραῖαι, ΕΧΧ 16 ρ 1586 Ἴη:ς: γ33... ὕ146 αυοα 
408 τιοῖδ8 Ζ.. 305. αὐ δ. .ἱ. -- Μὴ, ἀϑρεοίμδ, ΟΟΒαΙ. Υ,, 10." μὲ 
πε σΒδιά. ροφέμῖο. Ἰ)αν. 11, 27. 860. οοὔ, Ολέδ. τὸ μυστήριον, 
ὃ ἑωρακὲν ὁ βασιλευφ, αἱ φυθοῖ νέάοὲ ΤΧΧ θοτο νογεΐϑβοι, 
Ῥτᾶθϊἴοσθ Ἰδρίτυς Ῥσον. ΧΧΥΣ, 19. υδὲ νϑερθα ὅταν δὲ ὁραϑώ- 
σε (4.86 Βορσγαϊσα πο μβαδθωξ, φιοά 118 τϑϑροι 4681) 4ἀ 66π. 
818 ἰητορειτςβἴθπι οοπιηοᾶθ βιηῖ δάϊθοία.. ἔμέρ. οἱπι Κμαρὲέ 
σοπρτγολεηϑωδ. 1. Βοβ. ἴῃ απὲπιρι, ογἑέέ. ἰοροτα τἰδιηθα πα ν]ξ 
φωραϑώῶσι. 10Ὁ. ΧΙ,], 1. σὐχ ἑώρακας αὐτῶν. 80. αἱ ἱπῖετγορδ- 
τἰοπθαι ναχβιουξα τι ΘΟΟΘΡΙ886 νἹἀΘηΤΌΓΣ,,. 80 δ1 86 8}}8 εβϑδῖξ 
γμεπι. δαρθοέαξζο (6 6δο (εξεἰξέδ ααοᾶ ρᾶυϊο ᾿ροτῖιδ, βοὰ σϑοὶθ 
80 ΘΧΡΙΪΏΟΙΘ Ῥυΐζαναταηξ ρΡῈῚ 11υὰ, ποῆπα πέάὲδέξ οωπν} Ἐπ 
θτὶθ ροοσυρὶβ πόὰ δοΐϊυτῃ ἄς νῖβιι, 8604 βε φπωνφὲφ αἰξα ρον}. 
οερέξογυθ μέν δεγιϑ8 αἀἰϊοϊϊαγ, υὑπᾶδ ποῖδι: ϑορέϊγθ, δαρεν γὲς 
Ῥεγίεγγυο. Τοῦ. ἸΨΥ͂, 4. πολλοὺς «ἐνδύνους ἑώρακεν ἐπί σοι ἐν 
τῇ κοιλίᾳ (80. ἡ μήτηρ σου). ἔξμίρας. ραδδα φὲὲ: ς90}}. ΤΟΙ. Τὼ 
1. Αἀάδ δῖταο. ΧΥῚ,6. ΧΧΧΊΙ, χὰ. ΧΙ], 2ι. -ΤοΡ. ΧΙΙ, ᾿ς 
ὅρα, τέκνον, μισϑὸν τῷ ἀνθρωπῳ, σμγῶ, φώαογο γα} σχλέδο 1} 
πιετοθ θη... Ἶ πὸ 

ὍΡΑ ΣΌ], ἐ6ο6 ἐΐδὲ. γ55. ὅγπιπα, Οὐκ. ΧΙ͂Χ, 21..ὄ Ηϊΐσγος 
πγπια δὰ ἢ... Ἐδοα διιβοερὲ ξαοέοπι ἔμεαπι, ὃ. Φ. φοφιεέεδοο ργρ-- 
οὐδιειδ ἐδ. μοι ϑγπιπιαρῆδ. δοσιοπάπεπι δόγιϑεπε ἔηέονρΥοέαηδ 
αὐέ: ὁράσει ἐδυσωπήϑην τὸ πρῤσωπὸν σου. γδέωδ ἴὰ ἤγαρπι. 
Κεεε. 71πε|, 6 0. 0. 58. ὑτο ὁρασεὶ Ἰοσόπαυπι βυδριοαῖας ὁρᾷ σοι. 
ϑοᾶ 9 ἐθόξμεδ ταν ὅρα σου. Ὑι4θ δυρτα 8. ν. ὁράω. 
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ΞΟΥΧ ὉΡ , πον νἱάθέ. ΣΝ »εδῖμδι Οδα. ΧΧΧΥΠ; " 
49. ὉὉ1 αἸ1} Βαρθηΐῖ οὐχ εὗρε, δδηδι Θαοάδηι. 

ὋΡΓΑΝΙΚΟῚΣ, ἐπεινωπιοηζαῖέδ. ἃ ἽΝΙΔοσαΡ. ΧΗ͂, 15. μη- 
χανῶν ὀργανικῶν, Ἐ. 6. πιαολίπανμπι δοίξῥοαγπι, φιρίδιϑ 
μγὸδε βοέεπὲ ορρεσπαγὲ δὲ θχρωφηατὶ. ιάο Βασμοῤίωπι αὲ Οτο- 
ἐξεἐπι δὰ ἢ. }. ; , 

᾿, ὌΡΓΑΝΟΝ, ογραπεπι, ἐμϑέγεπιθηέμπε, δ᾽ ἴῃ δρθϑοῖδ, 
πεεδίοιεηι ἐπϑέγεεπιθηέμηε, 6 5ΡΘΟοΙΔ]1τ.5 οἰέλαγα,, 1ἴ. πιρολίπα 
δοιέδοα, ἔρδωπε οριεδ, 4μοα οὐὲεοϊέμν. Διδε, ἀγοδοριρδ. " ἐπ. 
Τιον. ΧΙΥ͂, 4. Τιὰ Μοησ. ϑεὰ ροτεϊποῖ δὰ "}5 ν. 8. οὐχ 
Ῥαν. ΧΥ͂, ι6. ΧΥ͂Ι, δ. 42. ΧΧΊΗ, 5. δὲ Α1101 βδαορῖτιϑ. - 9, 
ηπιηγὲδ. 5 ϑ6πι. ΥἹ, 5. Τιοροταιξ 253. - Ὑ22, οζέῤλαγα, Ῥδδΐαπι. 
ΟΧΧΧΥΙ, 2. - ὃπ2, μέν, ἑαρόπα, ἀοϊπἀθ ἐπδέγιωπιθηέιπι 
γημδέσιπε, ἐέδέα μἰγδιίαγίθ 56 γιαδέδεπι. Ατιοδ. Ψ, 45. ΥἹ, ὅ. 
.Αἀ46 ὅγπιπι. ἴον». ΧΧΧΥΙΠΠ, 57. ὄργανα οὐρανοῦ, Ῥτο μίέγίο 
ὅμα οὐοίξ, Ἀ. 6. γεμδὲδιιδ. οοσίξ ργαορπαπέΐδιεδι Κ΄ μὲρ΄. σοποεπ- 

τ ὅμπὸ σοσἰὶ, «᾿ς Δ.) ἐπσέγεπεοηέιπι τριεδέοτεπι, 86 ἃ ομτμδ ξογπιαδ 
ἐρπονδῖυν, Ῥβαῖπι. ΟἹ, ά. αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν χορδαῖς καὶ ὀργάνῳ, 
Ἰαυιάαῖα 1] τὰ ομοταϊβ δὲ οἰέμασα. «Ἅ41). κιοϑάρᾳ. 810 εἰ ὄργανον 
Ῥτο σέέλαγα οςσυττῖς ἀρτα ““οἐέὰη. Κ΄. ΗΙ. 1Π|, ὅ2. Αἀάὸ «“φιμ, 
ΟΡ. ΧΧΙ, 12. 4'Μοο. ΧΙΤ, 27. ὀργάνων καὶ βελῶν πολλαὶ πα- 
ραϑέσεις, τταολέηαγεπι δοέξοαγτον οὲ τ6᾽ότατι πιαρηδ Δρρδζᾶ" 
ἔι8. 2 Νίδοοασρ. ΧΙ, δ) ὄργανον περιφερὲς, τοέα 8, χπασδέπα, 
φιρασ οὐγοτπι[ογέμγ, ϑθῖταο 101 Θϑῖ 46 σθπϑσθ οσῃ 46] }881ηῖ 800" 
ῬΙϊοΙ1 ἀρὰ Ῥότϑαβ ἱῃρυὶπιῖβ σϑοορῖὶ, ααυοά ἐο8ῖο βου ἃ 
ῬοΟρυ]19 οὐἱϑαῖαι θα δά Οτδδοος δι ἄθηι ρόσνθηΐ. Αἀᾶθ 4 
Νίδοσαν. ἸΧΧ 2Ζο. Οὐμέ. “4“π|. Οαἰοιέξ 110. ἀδ πιαγέγγιπι 
ογποέαεξίδμθ Ὁ. 58. βε]ῃ. - 146 ἀυσοαᾶα 8. ν. ἁρμόξω. 

ὌΡΓΙΤΗ)", ἑτα, συοαπαεδοοηέξα.. ἢ, παϑιιϑ, ἔγα, Οδῶῃθ9. 
ΧΧΥΗ, 44, Ῥδυι. ΙΧ, 19. ΧΙ, 17. εἰ 41:01 δαϑρίαδ. Αἀάθ 
Ώκδη. ΧΙ, 21. 860. οοά. Οὐξδ, Ὥδαϊ. ΧῚ, 1σ. υϑὲ σργῇ ἴῃ οοά. 
Ἐξ. πὶ σϑεθυπι, Ομ δυρδοϊδητνιηι, 6886 νἱάδειτν 80 ὑρ- 
γάω. ἈΞΗᾳαϊ οθτῖθ ᾿ἶδτι μαρϑαξ ὀργισϑῆ. 1 θαξ. ἌΧΧΤΗΙ, 10. 
ὮΙ δυοῖον νϑυβίοι β ἮΝ, αποἀ ἢ.]. παγδϑ ποῖδξ, τδὶθ ἀθ γα 

. Βοσρρῖῖϊ, ϑϑγπιο δηλπι ἐδ1 εδὲ ὧδ δδοιΐῆοὶβ, σθογιπι σἄογθπι 
Ὦδυβ ΠΔΥΙΡῸΒ Ρετοῖρθσθ ογεδθραΐασ. 5 ὅδ. ΧΧΙ͂Ψ, ). υδί 
1οοο ὀργὴν τοροποηῆτπι 6886 νἱάδέυν ὀργῇ. Ηοβ. ΧΙΥ͂, 6. υδί 
Ῥτο ἀπέστρεψε τὴν ὀργήν μου ἀπ᾿ αὐτοῦ Ἰερομάνη ὁχ «414. εἴ 
υδανδονῖη. ἀπέστρεψεν τ) ὑργή μου. Κμῖρ, ἀνογδιεδ δοὲ ὕμΓῸ 
γιθιιδ. - ὩΏΡΥ, ἑπαϊρτηιαξίο. Ῥβαϊω. ΧΧΧΥ͂Ι͂Ι, 5. ΓΧΥῚΠ, 29. 
ΤΙΧΧΥΤΙ, δά. εἰ Δ110Ὶ1 84 6015. - ΚΙ, ἰάθη). ὉὈ}αγ, ΧΧΎΥΙΠ, 
9. ΜίοΝ. Ι1,.9. - μὸπ οΠ 8]. ἀσϑέωϑ ἐγαθ. 1). 1Π|, κχὅ. - 
ΦΠἼΜῸΣ ,, διεέγγεπε, Ῥβααι ΟΑ,, 5. Τιοροτυμΐ ὩΘΠ9, ἃ ΠΌΠ. - 
πΠ, ἔνα. Ὠδαξ, ΙΧ, 10. ΧΧΊΙΧ, 45. «8. Ῥβδ]πι. Υ̓Ἱ, 1. -6δὲ 8}1- 
δὶ βδαθρίυϑδ. -- 5ἼΠ, άδπι, 1 88π. ΧΧ, 55, 168. Υ1], 4. ὅταν 
γὰρ ὀργὴ τοῦ ϑυμοῦ γένηταν, Ὡδὶ νἱάθ Οαρροέξέ ποεῖ. “ογἕξ. ἢ. 



᾿ς. ὌΡΓΗ' Ὁ , τι 

49». ΤΏτοη, Π, 5. - γνλ, ἰάθαι. Ἐποά. ΧΥ͂, γ. ΧΧΧΊΪ, 11. 
Νυπι. ΧΧΥ͂, 4. οἱ 4110. - ΜΝ ἡ Π, ἐγα παϑὲ, ἢ. 6. νοἠδη:θ "8. 
2ὉῬα:. ΧΧΥΙΠ, ,58. δορᾷ. 1,2. - 23, “ογεξέμαο. Ἰγ)δὰ. ὙΠ], 
θ. δ6ο. οοἄ, Ολὲε. ἐν θυμῷ ὀργῆς. - 9532: ὧν τ Ρτὸ δ). ἐμ- 
ἀϊσπαέδο. Ὥραι, ΧΧΧΙΙ, 19. 27. Τοῦ. Υ, 4. ΥἹ,.2. πῃ ροβῖα-, 
τίοτθ ἰοῦ ϑγπωπα οἶκπεβ ἀα 489 ὀργὴν Ροβυϊξ, 4086 νοχ ἀπρ],-- 
οἱ ἢ. ]. Β6 80} δοοσίρι ροΐεδῖ, αὐ ν68ὶ ποῖϑξ οα͵απιξέαίεα, πιαία, 
ἱπξογίωπέα, αὐπδιθαῦβ ῥγτὸ διρη15 τὰθ ἀϊνίπδ Βαρερδηΐαν 
(ϑυδάει Βοο τοχῖυδ μαῦτ, δὲ ὉΩ9 οὐπὶ ΠῚ, ἐπ ογδιέϊεπε, ἴπ 
βεα θη τλθιι8 ραττηθίαῖυτ), νϑὶ διρηϊβοοῖ ρεοσαία, φμέδιεδ γα 
}εὲ ργονοοαέωγ. δῖ. πέρ αέμδ: μέϊπαπε ἀρροπαϊογειλέμν ρδοσα-: 
ἐα πιθα, ηιεέδιι6 ἐγαᾶπι πιογῖ. Ῥβαϊα, ΤΙ ΧΧΧΙ͂Ψ, 5. οἱ ΑἸ ι. -- 
ἜΒΔΌ, ρέαφψα. ΝύΩ. ΧΧΥ, 8. 860. οὔ. Οχορ. 0 ὀργὴ 1η ἢ» 

τἰοη8 ροέσαο δοοϊρί πηι 68ῖ. Οοπξ, Ζοοοέζαπι αὰ Χοπορῥοηξ,᾿ 
Ἐρλοϑ. Ῥ. 258. -- ἸΌΪΌ., οορίξαέΐο, Ὦ. 1. ἴῃ τοϑ]δπὶ ρατέδαι, ἀθ 
ἀεογοίο ρογἰθηαὲ, ἴδτθαι. 1.1. 11. - Μῦ, οἱμδ. Νυ. ΧΙ, 11. 
Ἰοουῖ αυδάδπι Βαθογθ Ῥοῖοϑεὲ ἰεοῖΐο ὀργὴν, τὸ δθηϑαπι δ0 
ποῦο Ἔχριεδβεσιηῖ, ποῖ ἔδηιθῃ ΤΟρυρηᾶτγθηι, 81 αυΐβ ὁρμὴν 
(ἐπροέεεπι., Ὦ. 6. {3 διροδέιμαζίοπδδ, ϑιαι οι ταῖιοηα 
φυοφαθ ἐπ Οτδῖ. Νίδῃδββ, ᾿ηϊτ. Ιοοο ὀργὴ τῆς ἀπεελῆς τεροποτθ 
γείϊθπι ὁρμὴ τῆς ἀπειλῆς. ἱπρτίπιϊδ αὐἷὰ ρτδθοθαΐε ἀνυπόστα-- 
τὸς. Νοὺ ἴαπιθῃ τερυρηδζοαι, 81 418 βᾶθοὸ σοῖθὰ ρὸν ΖΖοπαάἑα.- 
ἀπ δκροποσο νε]δῖ, πὶ βίης ροέπῶσ οοπιπιπαξίονέδωα ργϑρο-- 
οἰία6.) 6 οοἷ. Ζζαέ. τοροπϑγθ τ8]16ὲ., 00]]. ν. 17. Ὑ΄46 4υο- 
ν6 δὰ ἢ. ], ϑολαγζεπδογρίωπι. 7 Ὥχ 5, ἐγγζέαέξο σοηξωπιοίίοδας, 

ἴε5.. ΧΧΧΥΤΙ, 5. - ἤωξ2, απέπια. Ἰοὺ. ΥἹΙ, 7. 8660. οοά. Καξς 
ἈδΙχαὶ ἐντὶ ψυχὴν Βαθδης. . 6 ποίλομθ ἔγαθ, 4086 αυδηάος- 
4π6 εδὲ δῃδίαοϊα νοοὶ ;85, ν᾽, ϑέπιογιἐβ ὥδα, ῃ. ᾿οά42. [Ιπίροι-ἰ 
ἄυπι φῃοα 06 ὀργὴ» Ῥιδθοῖριθ δρυὰᾶ Ττδρίοοδ, ν. ο. “4εδολγὶς 

Ῥγοπισίλ. Ἐέποῖ. ν. 379., απέπιμπι ποῖδξϊ. - πθῖο, ἐμωγδο. Ῥ88]. 
ΧΧΧΤΙ͂, νά. πδὶ νοοϑπὶ ὨεὈζ. τηϑῖδρβοσίοθ δοοδροσυηῖ, - 
ἼΡΌ, ρῥγοοεῖδα, ἴετοιι.. ΧΧΧ 8, 80. »γοοορέϊα πιεδιαρΒογῖοθ 
δυὰά τατὸ ποῖδι ἐγαπι 1)εὲ αογἕέοῦ, ἐαπηαπι νολοπιθπἐϊδϑ πε 
νη γ ἐγγιεθηέθπι, -- ΠΡΌ, ἰάθα, Ιδγθα. ΧΧΙΠ, 19. - ἸΊΩΨ, 
ἐγαηδόο. ὅϑγηιϊπε. Ῥτον. ΧΧΥΙ, 10. Δ Ρ, ἐγαπδργδδδογεδμδ, 
ὀργαί. 1,ϑρὶνς ἘΞΏΠΩΡ οὐαὶ 7ἠσοασοίίοπα, αὐἱ χόλοε Βαβθεῖ. -᾿ 
δ», σασαπαευοαπεία. 1ο». ΧΧΊ, 30. Ῥβα)η). Ο;ΙΧΧΧΙΨ, 5. 
768. Χ, 6. δὲ δἱῖδι. - 1}, ἑηϊφωΐξίαϑ. 168. ΧΧΥῚ, 4ι. 801]. 
γὰχ μβοῦτ. φυδμάοαυθ ροοπάπι ρφοοαΐέογωπι ὨΟῖΔϊ. - ἔὮ9,, ὁ9. 
Ἄφι. ϑγπιπι. 2 ϑμπι. ΧΙΠΠ, 52. 860. οοἶ. Περίωπι, ουἱ Ἰοοο 
Μοπεξαμοοπξιδ. ἈΔΘΟσΘ δαβοτίρδιι: Ὑὶπ ἴδηχθὴ οσϑαϊἀογὶπι, 
(δῆο νοχϑίοῃει, 41:86 ΡδΙΔρΡὨτδϑίῃ δαρϊζ, 6586 “44μΐΐαθ., πα 
ἰοτρτθεῖα 1ἰῖογδθ βαγνίθητδ, 486 διηῖ ΔΡ δἴ8 ἀοοίτίπα δὲ βἂν 
ξϑοϊϊαεθ Ῥτογϑυϑ 816ῃ8. Ἰὸχ τὴϑὰ βϑηϊθητία 1000 "8 Ἰαροτυηξ 

ἢ) ηφυοᾶ ἀδ ἐγα 5δερία8 δάἀδιβείοσ. Ετίαπι 'π θά, Οὐπιρί. 
Ἱερίξα; ἐν ὀργῆ, 4οἀ οἹἦπι ῥτοὸ πιθσο βίοδϑϑυνδῖθ βαθιυΐ, χυο- 
εἰδαν τόῖρα δοῦν. ἀ6. ἀξογοίο 46 μἰοϊδοσπαίϊ ᾿ἀδοδββατῖο 6Χ}]1- 

οί. 77. Η ᾿ 



χχά᾽ ᾿ ὌΡΓΗ᾽ 

οὐαπᾶα βυηξ, αυοᾶ 5ἱ δυπιοιδίοῦ, 86 αὐΐάθηι ΟΡΌΘ 68εοὲ δὰ 
γατϊεἰδῖοπι ἸοοϊϊοὩἿ8 οομέωροτα. - ἜΣ, ρωδογπαῖον. 1) 6λ. 
ΧΙ, 1τδ. 860, οοᾶ, Οἠέξ. ὀργὴν ὀνειδισμοῦ. Νηαι ἔοτἔδθθο 16ρ8.. 
τυπῖ ηφρν ἐγα, ἐπαϊφπαξο - Ἡχῃ, ἐἤεννοδοο Νυιι. ΧΥ͂Ι, 

22. 1ο8, ΧΧΙΠ, 18. - ἡχρ, δλέγνον, Νυηι. ΧΥ͂], 46. 106. ΙΧ, 
420. ΧΧΙ͂Ι, 20. δἴ 181 βδδρίυβ. - σῇ ομα]ᾶ, ἱπῆπ. γ6] ποιιβῆ. 
Τδπη. 11,12. «-ὀ Ἰλἢ, σοπιπιοέο. ἴον. ΠΙ|,.26., ΧΙΥ͂, 1. πλήρης 
ὀργῆς, Ἀ. 6. τορ]θῖυβ γηιρεέξέθ πιϊϑενέσ, ὙΨΙΔ6 Ἰηΐτα 8. ν. 95". 
ΧΧΧΙΧ, 24, (υδὲ ῥχο ὀργὴ δ]1ϊ πιεϊυ5 ἔπ ἀδηξ οἄδα μαθοπὲ 

᾿ ὀργῇ). Ἐκ». ΠΙ,... - Οψ)λὴ,, πιοπιογεέτεπι. ῬΒ8]ην. ΧΧΙΣΧΣ, 5. 
. ᾽Οργῇ Ἀ. 1. οι ἐγᾶπι Ὠοῖδῖ, 868 πιαέμεπι, φμοαΐ αἰέοιεὲ αὖ ἱγαίο 
ἐηβέοέωπι 65έ, αδρεπνιατε, οαἰαπιϊέσέεπι. ὕοτῦα ρστάθοα δπῖπὶ 
βυηῖς; ὅτ ὀργὴ ἐν τῷ ϑυμῷ. αὐτοῦ, εἰ ὀργῇ ορροπίτιτ ζωή. 
δοίογυσι πορ Ἰορεσυπῖ ἸλΠ, τῷὸὁώ Ρ] σία υθ οὐἱεῖοὶ διθτποτυῃῖ, 
8ε4 »λὴ ἰυχῖα 4υοδᾶδπι 6ϑὲ δεΐδπι ὑπορογὲ, σοπιπιονογέ, Τοῦ. 
ΨΙ1, δ. εῖἱ ΧΧΥῚ, 12. 1Το8. 1, ιδ. Ιεγοηι. ΧΧΧΙ, 51. Ἠΐηο 
αὐτάπϊ »λῚ ῬοΟϊΪΏΌΘΙΣΙΩΣ Βυπιεσθ ΡΓῸ σοπιπιοέζοηε ἀπὲπιδ, ἐγα - 
Ψ»λᾺ, φιξεέμα, Ῥβ8]ν, ΧΧΧΙ͂Ν, 20. ἐπ᾿ ὀργὴν (δ6» υἐκ ἴῃ 4119 
Ἰὲδτῖθ Ἰορίτυτ, ὀργῇ, δὲ γῆς Θχοίαῖ) δόλους διελογίζοντο. ἪΪϊο 
ηποαᾳῦο ἐκ 8δηϊδηϊίδ πιυ]οταπι ἱερογυξ 15. ΝΝΟΠΠΏ]11 δοῖδαι 

-παρῃ ἀπιπὶ ἴπδ886 Ρυΐϊθηῖ, δὲ ὑτὸ ἐπ᾿ ὀργὴν Ἰεροπάπηι οαυβοῦῦ 
ἐπ᾿ ὀρυγὴ γῆς. ἐπ ζονθα ἐεγγᾶθ. ΑἸλὶ ραϊάταμξ, ὀργὴν δ᾽ ρ1Β08- 
τὸ ἤονεαπι δαὶ ἐαέέδιεδεπι, 8. κρυφίᾳν, ἔοσιπι αὐαϊέιπι εἐ ἰα- 
ἐεῦγαδ, δοὰ οοπῖτα υϑυμ; Ἰοαυθηαΐ, “(νοἰέπδ ἴῃ σοπμηθηῖ. δὰ 

ΒΒ. 1. ρὸν ἑραομηπάέαπι ἐστ τηιτο]]ορὶςϊ ἐγασμγέαγη,,, φυαπι {ἰϊὲ 
ἐραὲὶ ἐόγγαθ, Ὦ. 6. δοπιπέδιιθ ἐόγγάπε ἑποοἐοτεέδειϑ, "ἐζετμπές 
τὶ ὀργὴ 5.ϊ πιέδογέα. “ΤΣ, δρίχέέμα, ἴθι ἐνα. Ῥτον. ΧΥ͂Ι,52. 

, 1π5. ΓἸΧ, 18. - "Ἤρϑ, ἱπωπααείο. Ὅδη. ΤΧ,, 26. 660. οοἷ. 
Ολὲδ. μετ᾽ ὀργῆς. ϑῖταο. ὟἼΙΜΙΙ, τ. μνήσθητε, ὅτι ὀργὴ οὐ χρονεέῖ, 
ἐορίτα, ὈΘειΣ 88:8 ΤΡῚ ἱτητηΙ ροόπαπι. Αἀά6 ϑέίτδας. 1, 27. 
Ψ, 7. 0011. νδγ8. ζμέπογε Ἄοῃι. ΧΙΠῚ, 4. 8, ϑοδοῦ. πὶ εαίπιοϑ 
δρυὰ Μαεελαεὶ ἴῃ Ζ,6οέ. οσφισνιο. Ψο]. ΤΙ. ν. 4). ὀργὴν φησὶ 
τὴν τιμωρίαν καὶ κόλασιν. ϑῖταο. ΕΥ̓͂, 5. Ῥοεϑὶ ὀφϑαλμοῦ ἴπ 4υ0- 
ἄδτη οοάϊοα, 4υθπὶ Ἰδπᾶας Οὐογη. α Ζιασρίαε ἴῃ Οὐρεπιοπέ. δὰ 
ἢ..1. Ἰοσίτων χάριν ὀργῆς» ηυοᾶ μὲς δοτΐδιη οσαϊζουἱϑ 18} δα 
διρηϊβοαγ ροῖοθῖ, αὐᾶπι πὲ δωπὶ ὁχαδρονσα, αΌϊ αὐ ἔγαπι 
σἐ ξωγογοπι ργονοϑοδ, μὴ παροργίσῃς αὐτὸν, 00}}. ν. 2. πδιι ἀθ 

ιὗγα αἱνίξίδ, δὰξϊ γα 1εὲ Ἔχρ]ϊοατὶ οοπιπιοὰθ παρε, ϑ:Γδ0. 
Χ, 18, ὀργὴ ϑυμοῦ οὉ Ῥδτδ)16ὶ:5πιτπὶ βαπι δτἰδτοπι 6886 Ρνἱ- 
ἄδιυτ ἀπέπιμα ἑπβαίμδ. Οὐοτῖθ ϑγγμσ Βαροῖ: σέαέΐο οονάϊ8. 
ῬΙάτπο δαΐπὶ ποῦ ἀρρᾶτοξ, οἷς ἴο τὰ τωϑῃῖῖο ἤστοῖ. 8:80, 
ΧΧΥ͂Ι, 18. ὀργὴ μεγαλη γυνὴ μέϑυσος. τιδρτ ὁγς 868 ΠεΩ͂Ι ΠΙΠ 
ππαΐμπν δδῦ τουλλοσ ϑργιοϑᾶ. εογολ. ὀργὴ, τρύπος, μανία, 
θυμός. ' 

ὌΡΓΗ᾽ ΤΙΝΣΤΑΙ͂, γα Ξε. ἥκ πγ5, φααγαάίεο ἵνα, 2 
Ῥασ. ΧΧΥ͂, 15.. δ 



ὈΡΙΉΝ ἘΠΑΓΩ -ὦ ᾽ὌΡΓΙΖΟΜΑΙ χι5 

Ξ ὈὌΡΙΓΗΝΝ  ᾿ΕἸΙΑ͂ΓΩ, ἔγαμε ἐπάϊμοο. 5, ἐπάΐσηπον. Ῥδ. 
,ν 32. Ἣ ᾿ ν δ 
“᾿ὌΡΓΗ" ΜΕΓΖ.ΖΗ, γα πιαρπα. ἡχῇ, ἐγαομπαάϊέα. 

Ζδοΐ. Ἱ, 1. ὀργὴν μεγάλην, Ὦ. 6. »νϑλοπιθμέεγ. Ῥ]δοπδϑιυς 
ΘΙ ΡΒ Διο. - ; 

. ἈΌΡΖΧΑΗΝΝ ΠΟΙΕΩ, ἔγαπε ῥγονοῦοὶ Ἦν ἘΞ, Ῥοπὸ 
, ἔγαπε, ϑγίπια. ἴ00. ΧΧΧΥῚ, κ5. πὐϊ ργὸ δῖ Ἰερὶε ϑομέμ, ἡϑνυ, 
α υΣ, διηβέαγα. ΚἘμὲρ. ρῥγονοσαπέ ἔγαπι. ϑὶο φυοαθο Ἰδρϑῃ- 
ἄυπι δὲ ἰὼ ἴσχει ὮΘΌΣ, Οὗ 86 γῖθπ, ογαῖο 1. «-- Ψίάο φοαυθ 
Αἰἰδὶ θυμὸς. . 

ὌΡΓΙΑ (φοῖξυϑ ὀργιάζω, ΔὉ ὄργια), δάογα οεἰεῦνο, ογ. 
ξία ρεγαῴο νεἰ οοἰοῦγο. Ὥλιαὶ, γωρίέώϑθ. 168. Ὗ, 420. ὀργιῶσεν 
αἷς λέοντες. ϑεὰ οὕπι οτρῖα πι8ὲ} δὰ Ἰδθοηθε, οἱ ΕΧΧ αδἹἶδθ 
μεδτ. πλϑῦ ρος ὠρύεσθαι ἰπιοτρτθίθητωΣ, ρ]δςθὲ σοηϊξοΐυτα 
Βοολαγεὲ (Μέονος. Ῥ. 1. 110. 11. ο. 2. Ρ. γ80.}, 4πᾶ ρτο ὀργεῶ- 
σιν Ἰεροπιᾶππι σοηδβαῖ ὠρύουρεν. ; 

ὈΡΙ ΖΟΜΑΙ͂, ἱναδοοῦ. ἢχμ, ἐγάδοοσ. τ Ἄδερ. ΧΙ, ο1 
Ῥεδ]αι. ΠῚ, 12. ΟΙΧ, 1. οἵ διΐδὶ. «. ν, γα. ρας, ΧΙ, χσ. 
ἤγγη, ἀγέξμγο. ἴ66.ΧΧΥ1Π,,8. ΡΥ ρτὸ ϑλτ ηϑυ)15, ἐγ ἐέγαπαάο 
ἐγέξαγαδὲξ ἐέΐωπι, ΤΙΧΧ Βαθϑπὶ: ἐγαὶ εἰμὲ ὑμῖν ὀργισθήσομαε, ΡΒ ξ. 
σοὶ π1πὰ εἰμὲ ϑαροτῆαο βοδίταιι ( 146 ΒΌΡΓΑ 5. εὐμιὴ) δο οἰ οἱθηρ 
ἄπ εεξ, ν6] Ιοο0 ὀὁργεσϑήσομαιτοροποηυπι δεῖς ὁργεσϑείς. Οδ6.- 
ἴοεαπι ΒΟ ΒΌΠΙ ΘΧΡΓΟΒΒΘΓΩΪ: Ὡδπὶ ἐγέξγάξξο 688 δγτι οἸ πε ρο6- 
παγμπὸ αἱνίπασιπι. -- 5 ΗΙΡὮΏ. ἃ 5νν, ἐδεέσο. Ῥ5, ΟἸΠΙ, 9. [πὶ 
ἰοπκίυ δοῦν. ἐέέέφανγδ δὸ δογνῶγθ ἐγῶπει βπε ΕΥ̓ΠΟΠΥΠπΊΔ. -- 
ΠΣ, Φοογέογ. ἰμᾷ. ΧΙΧ, 2. ὠργίσθη αὐτῷ τ) παλλακὴ αὐτοῦ. 

σπὶ ἔοτίδ88θ 1000 “5312 ΙΘροῦμῖ ΠΙ90, δῖ, αυοᾶ τηδρὶ8 ἢ]4. 
οοὲῖ, πὸ! Ῥογαιμίδταῃξ ΟἿπὶ ΓΙΣῚ ἡ Κωΐζρ. νοϊφιξξ Θατα,, 80. ἱταὸ 
ἴΔ. - ἢν, ἑπαϊσπαΐξέο. ἃ Ῥατ, ΧΥΪ, 1ο. ὠργίσϑη ἐπὶ τούτῳ,. 
ῬτοΟ 512. ἐπ ἑπὲρπαέξέοηθ. - ηρι, ἐπαάίβπιον. ὅγπιπι. Ῥτον. 
ΧΙΧ, 5, ζωμί. ξεγνοί. - ὈΔΝᾺ ὨΏΣ, ἀθδϑέῃϑ ἔνα δεαγαφϑοξξ, 
Ἐδι8. 1, 1ι3.᾽ - πὴπ, ἀιαγίσο. “Ὅθη. ΧΧΧΙ, 56. Εκοὰ. ΧΧΙ, 
“5. ΧΧΧΤΙ, ᾿τ8. δὲ 4}δ᾽. Δαάδ ϑγπεπι. εὲ Τδοά, ἴοῦ. ΧΙ,11, 
γ. 8 40 Ιο00 δρρϑτγεαῖ, ὀργίζεσϑαι εἴ ϑυμοῦσϑαε ουαν νοολθυ» 
116 ἔγαθ εἱ ἑπαϊφηπαξέοηΐδ, ν. ο. θυμὸς εἴ ὀργὴ» οοῃλυηοῖα 
Ρόι Ἵἐσοαμπαξεδοογα δαὶ εἤαγνοδοῦνα ψοτϊθμ δ 6686. -- ΝΜ ΠῚΠε: 
Ἐχοά, ΧΧΧΙΙ, 21:. ἴον. ΧΧΧΤΙΙ, 4. 5. - Ὁνῦ»5, ἐπάϊΐσηον. Ν6- 
οι. ΙΡ,. Ῥβαϊη. ΟΧΙ, 19. - Ἰὼν», ζμσιο. Ῥβαϊαι. υὺχχῆηῖϊ, 
). ΧΧΙΧ, δ. σοσεπι Ὦθῦτ. φυδπάσππο ἀς ἐγα ὀχοαπαδεσοηίδ 
ἀϊοϊ, ποΐμῃπι δεῖ, - ΧΙ, ὀἤεγνοοοο. Οσθηδ8. ΧΙ, 2. ΧΙῚΠ, 10. 
Νυ. ΧΧΧΙ, τά. εἰ 4}}01. - χΌ, ὕἥδγνον ἔγαδ. ἃ Ῥασ. ΧΧΙ͂Χ, 
8. - Ἰ5γλΡ, σοπένεπιέδοο. Οδυ. ΧΙ, 44, Ἐχοὰά, ΧΥ͂, 14. ὠρ- 
γίσϑησαν 560. ἔαέ. Οχο». Οὐπιρί, οὐ 414." 868 νότὰ Ἰδοῖΐο 6εϑὲ " 
ἐσοβηϑησαν. ηὔδη 80]10.8 οὐ, “Ἰἰεα. τὰοῖυτ, πῖδὶ 40}8. 518“ 
ἴυποσα πθα]1, ὀργίξεσϑαιλ Ὦ. 1. 6886 »ησέι ρογοσοϊἑ, ρενέεγγορέ, 
πυδπιδλἀπιοάυαι ἴπ πρϊνοσραμν ὧδ φιαῤίδ᾽ ἘΠῚ Ὁ απὲπιὶ 

. 

᾿-᾿ 



ιθ. ὈὈΡΙ ΖΟΜά, -- ὍΡΘΙΟΣ'. 
οοπμποίϊοηθ 'ο βογεμγδαίξοηθ αἀδιμαῖατ. ΔΆ Ρρ. ΧΙΧ, 17. δγπιπε: 
Ῥ.. ΙΥ, ὅν: ᾿ 

ος ΟΥ̓Κ ᾽ΟΡΖΊ ΖΟΜΑ͂Ι, ποη ἐγαϑοον. ἘΩ ΝΙΡΆ. σοπϑοῖα- 
ἐέοχιθηι ααἰππέξέο, 168, 1.001], 6, 

ΟΡΓΙ͂ΖΟΣ, ἐγαειπάμα. ΔΏΤῚ, ἀδδξια ἔγαθ. Ῥτον. ΧΧΊΙ, 
24. ΧΧΊΧ, 22. - πλῃ, ὀααναδο. “(φμ, Θεὰ, ΤΥ͂, 6. ὀργίλον τῷ 
Καὖν, ἐγαέμθ 686 Οβῖπ. ϑιυδβρίοδσοσ, “φιΐίαπι νοὶ δοτὶ ρεῖββθ 
ὀργίλος (50. ἐγένετο)» 56], δὶ δ δϑὲ Ἰϑοῖΐο, 16ρὶδβδθ ὙἼ5 δὺς 
ἈΠ. δὶ οδδίασαξ Ἰοοῦϑ Οδθμεβ, ΧΥΤ]., 80. Αἀάο. ὅγπιπε. 
Τλεοά. 1 απ. ΧΥ͂, κι. εἐὲ ὅϑγπιπι. α ϑατα, Ί, 8. -᾿ ὉΣ75, ἐπ 
ὠἀϊρπαιίο, Ῥτον. ΧΧΙ, 19. Οὐπξ, 2ξοξξὝωπι αὰ Τίς, ἱ, 7. Ρ. 
592. Τιερίϊατ ρεδβοῖρερα Ῥβα]αιν, ΧΥ͂ΙΙ, 40. τἰοὶ ροϑὲ ἐχθρῶν 
μου ΤΙ ΧΧ, οοηϑοπιδοπῖο ζμίραίο, ὀργίλων 46 δὰ δἀάτάοχαπε. 

,ΟΡΓΠΛΩΣ, αἂν. ἑγασιπαε, 4 Νίδοο. ὙΠΙ, 8. ἐδν ὀργί- 
λως μὲ διάϑησϑε, φωοα δὲ δὲέδηυ πιϊξὲ χπονογἐξεο. 

ὌΡΔ' ΓΩ, φκίοπαο, ρονγέζο. απ, ϑγπεπι, Τοῦ. ΝΗ, 20. 
ὀρέξει. Αρργολποηιαῖονα αὐἰλοιοέμε πιαγοάπι ἃἂο ρμογγέρενγο αἰλοτρὶ πια-- " 
7.2} 5680 ῬΑΓΌΩι ἀπ! οχιηξ. ᾿ 

ὉΡΕΙΝΟΙΣ, πιοπέαπι, «Δ ὅρος, πιοπδ. 'Ῥαδβίπι Ἰορίτας 
4) ἀρεεινὴ, 8011. χώρα ψαὶ γῆ γ τοοπέαηα γερίο. ὝΣ, πιοῆδ, γερο 
πποπέαπα. Θοῃ. ΧΙΥ͂., 10. εἰς τὴν ὀρεινὴν ἔφυγον, ἴῃ ἴδττατα 
χηοηΐδπδπι ἔυρίοραμπι, γώ οἱ .1οβ, Π|, 16. Χ]Π, 6. ΧΥ͂Ι, 1. 
εἴ οορξει Π δυϊ, ΧΙ, 1.. ἴοβ. Χ, άο. ΧΙ, 16. δὶ γῇ αἄἀάϊευν. 
Οοιξ. οὲ Τ οίβωπι δὰ Ἰχαο. 1, 80. Ρ. 564. - 235, πιορέάέσα, 
αμδέγαίδφ ρίαρα. Ζαοῖ, Ὑ11, γ, Ὕοχ περτ. Ῥεορτίο ποῖδε ἐδν.- 
ταπι δίοοαπι, αγίἰαπιιδέ εἰδσογέαπε, 4 Δ168 ταοηῖθα δεαηξ δι ἴτ|- 
ἄδλθα, τ ορβογναῖ Ζ.. οἵδ Ζθέδιι δὰ Ὦ, }., ϑῖο 3": ἀεδοσξαχη ἃ 
χαοπεθιδ αἀἰοίιπι οδὲ, οὁὲ ΓΟΧΧ 166. ΧΧΙ, 1. Ῥεῖ ἔρημον μοῦ. 
332 τϑοῖθ νεμοζυηξ. ὑ . ᾿ 

ὍὌΡΕΞΙΣ, ορρδιδέια, σπρίαέξαθ. ϑίταο, ΧΥΤΙΙΙ, 850. ὁρές- 
ἕξεις οἴ ἐπυιθυμέαι δθιιϑι τ|]0 ἀθ »γαρΐδ ομρίαἐἑαέέδμο αἀ λνδη- 
ἴατ. δίταο, ἈΧΤΗ͂, 6, ὄρεξις κοιλίας, φωέα, μιίοσέέασ. ΑἸΔ ἴπι- 
'τεγρτείδηίωτν ἀ6 ἐέδέάέπθ, 56ὰ τοὶ μέηθῆδαθ᾽ σμρἑαέπσ, 418 συν- 
᾿ουσιασμῷ, αυοά φούδιεπιὸ πιοῖδῖ, ἐπρίξατ. ϑὰρ. ΧΙΡ, ἃ. ΧΥῚ, 
3. εἰς ἐπ υμίαν ὀρέξεως, ἴπι οοπουρίβορμ δε δρρϑίδευα, ἢ. ε.΄ 
ἃνἰάδθ τρβϑῖυβ ϑμρϑίθηιίθθ 10. ν, 8, τὴν ἀναγκαίαν ὄρεξιν, 
πφοέδϑαγέωπῶ 8. παίωγαἰσπι ρρφείδμπε, Ἡίοογοῖ;, ὄρεξις», ἐπεθυ- 
μία. Ὑι46 ᾳφῃοαυθ ζΖεχ. Ν᾿, Τ, ς. ἃ. ν, ; 

ὌΡΘΙΟΣ, τδοέμϑ, ϑυδὸξειφ,, ἼΡ1ν» δόηδα. κ ϑαιν. ΧΧΥΤΙΙ, 
14. ἄνδρα ὄρϑιον. 1,οβδτατιῖ Ρ᾽, ἃ χαὰ, ΠῚ), ογεαίέ. Ἰὼ δὰ. 
Οοπιρίωζ. ἸερῖτοΣ αὐλάδπι γέρονταγϑ8αἃ ᾶδο Ἰδοῖῖο δϑὲ δαξ αἰϊιέ 
λπίεγρυθιβ, δ πιθγὰ δμιθπάδλιίο δὰ βαχίαπι ΠΘΡΤ,, 48Δ}68 βοι}]- 

᾿ἴδ8 δαδοῖὶ ἢδοο οαϊξο. - Ὕ». Ἐοϑσδ,. 1, γ. -- πῶς Ῥαᾶτε. Ῥ:Β. 
δϑοίνεπβ. δ, ι Ἄορ. ΧΧ, αι. (4]. ΧΧΊ, 1..), υδὲ ὄρϑεος τῷ κυρ- 
τῷ ορρομίζυτ, δα ἀἰοϊδοηοια ρτογθυθίδλθη ουπι Α]ϊα οἰκαξὶὶ Ρει- 
χαυϊατυῖ. Νδ ἴῃ ἴθσῖὰ ἈΘΡσ, Ἰδρίεως: πθ σδίοηέδέμν' ἀοοϊποέξα 
ἄσᾷιε ὧο αἰξορίποξιε. -- ἢΣΌ, ρεγρίεχεπο, πο, ει, ΧΧΤΙ, .χ5. - 

-- 
Ν 



9 

ὌΡΘΟΣ -- ὈΡΘΟΤΟΜΕῺ ΘΟ αι7 

 ϑολοὶ. πιμά σαβὲκ χωέάσπι γοσδίάσγιεπε ἄφεσιν, ἄϊηλὶ 5: ΘῊ 6ηι, 
ἨΡοτγαϊσοηθαι, ηιέααπι ΨΘΤῸ ὄρϑιος ογδοῖῃϑ, μῶ ξίζαπι ναϊταῦ, 
Ὁ αἰἱοονδέμν Ἀϊτοὺβ δτϑοῖῃβ, φωὲ ἐπ νἐγρωξέπι ἐπδοοηάδγαξ,. 
γιάς Φηωδέμπι ἴθ Τυαρη,. Κ’εέ. 1πεέ. ὕναεο. Ρ. ιοά. - Ἐαὺν, 
ζπιασο. ὅγπιπι. Θεπ. ἵ, 2). ὄρϑιον ὁ ϑεὸς ἔκτεσεν αὐτόν.. 894 
γοτῦδ μδθὸ ν᾽ άϑηας ᾿δοιιη86 ΒΌΡΡ᾽Ιδηἀδ6 οαυ8ᾶ ἃ ᾿ἰρσγατῖο 1Ὸ- 
ὁυπ ΟΟ8ε}, ΥΕΙ͂, 30. τέϑρίοϊοηῖσ δἀἀ τα 6556. 

ὌΡΘΟΣΣ, γτεοέμε, 86 δι: ἴδ πη ΡἈμγβίοο, 4υδπι πιο 8]}, 5, 
Ῥωγιια. Ῥτον. ΧΧΕ, ὃ. ἀγνὰ γὼρ καὶ ὀρϑὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ, -- 
Ἴῷ. Ῥχγον. ΠΗ, 9. ΧΙ, 6. ΧΙ, 6. 16. δὲ δἰ δὲ διᾳφαοιῖΐθβ. -ἰ 
μῶν, γοείέμαο. Ῥτον. ΤΕΥ, 11. -- Ἐ525., 7σοξὲ, Ρ]Ότ, “{ιυ. (Θ 6 μι. 
ΧΙ, 11. - ἘλΩΥὉ Ῥῖμι. γοοεμάο: Ῥτον. ΠῚ, 6. ΧΧΙΙ, 
16. - πῆ Ρᾶτε. ῬΙΗ, φοέμειιδι ἃ Ἀερ. ΧΧ, (ἱ. ΧΧΙ,)} 11. 
ΨΙ46 βυρτᾶ 6. ν. ὄρϑιορ. -- 1129 ρδτιῖ. ΝΡ. ἃ 113, ἐπέσδίορ νι. 
Ῥίον. ΧΥ͂, 15. διδῖυΣ συλᾶδαι ροβϑεῖ, ΓΧΧ τοϊδου 886 οὐωι 7155, 
δεὰ πιὰρὶδ ΨψΈτῸ δοοεάῃ, 608 Πβοεϊονὶ ἐβιαγργθίδηδὶ βέπϑῖθ 
Ὧ80Β 6866. (ετῖο εδιᾶεμν νοοδιι ἐν. ΧΊΥ͂, 55. ρον ἀγαϑη ἴνᾶπ5- 
ξΌΪΘΓΌΠΙ. - Δ, σογᾶπι. τον. ΕΝ, “5, - ΟΊ, ο᾽αεὲο. ΝΠ ὮΝ, 
Ἡ͵ 8. Ῥταδοϑῖοσεα Ἰερίτατ Ιυὰ ΧΡ, δ. 011 ΧΧ ὀρϑῶν ρΡοῖ στα- 
χύων. ἂθ δυο, εἴ φυϊάθηι 86ηϑι1:8 οδ88, δἀδέδοταπι, Ἐρ. ἴον. 
44. 5 Ἐπάν ἼΧ, 4δ. δ81:. ΧΧΊΧ, 54. 

ἘΧ41᾽ ὌΡΘΟΝ. Ἵπῷ, ἀμγογα. ῬΒ. ΟΧΧΧΎΤΗ, 9. ϑοᾶ 
κατ᾽ ὀθϑὸν 108 πναίδπάμμι. 6δὲ ἀπ κατ᾽ ὀῤθρον, 8680. μὰς. αἰὐδει- 
οεἶο, 'ὧὡἴ ἀποαυθ ἱδρις ἔὐδηεαδ ναἱοθρί. ΤΆ Τορορταρλέα 
Ολτέοε. 10. 11. ραρ. 157. Ὁἱὲ νϑυρὲ8 ἐν τῇ ἀνατολῇ ΘΧΡ] Σ᾿ 
εαἴῖωγ. ΝοΙΒΒΠΕἘ Ἐ ΕΊΒΒΒΕ) ΙΧΧ μὰ ὡνὼ ἄρκτον, Ἀ. 6. ᾿ 
ϑερέσπέγέοπεηι. 

ἘΟΡΘἁΩ͂ ΚΡΙ ΝΕΙ͂Ν ΟὟ ΔΥΝΑ͂ΜΑΙ ἸᾺ πϑὺ, περίθ: 
ἑμαέολωπι. Ῥτον. ΧΧΧΙ͂, δ. ϑθηβι εϑάδι. 

᾽ἊὌΡΘΟΝ ΠΟΙ ΨᾺ γοοέιπο ζαοίο, τοοέδῆδο, Ὅν ῬΙΒ. 
σρρεηπάο, ἐότο, Ῥτον. ΤΥ, 6. 

᾿ΟΡΘΟΤΟΜΕΏ, γϑοέθ ὅ660", 1, γοοΐζῆοο. γῶν ῬΙΒ. 
Ῥιον. 1Π|, 6. ἕνα. ὀρϑοτομῇ τὰς ὁδούς σου, Όϊ τοοῖα 86068 188 
ἔηδς, ἢ. 6. μέ γεοέαε'νίας 648, δευ:: γορέθ οηπιέα ἤαοΐαο. Ῥτον, 
ΧΙ, δ. δικαιοσύνη ἀμωμου ὀρϑοτομεῖ ὁδοὺς. ᾿ἰαϑῖῖὶδ ἸΒΟΌραΙΣ 
Ιϑοῖθ βοοδῖ νἷδβ., ἢ. 6, γεσέϊξ νἱδδ ἈῬγοσθαϊδέ, 8. γϑοῖε οπιπία 
7ζαοίέ. 7}1Ὼ6εβέγμθ ξοτυνα δι Βδπο ἴῃ υϊγοαὰθ ]οσο Θχρ]ϊοαῖ: 
»ἱας σα ΩΓΘ., ἐέ4γ ϑαρθαέδιεπι ῥΓαδδέαγθ ἐἐ ἑποὔεπδιγι. ΟἾἶο5.- 
δαε:- “ ὀρθοτομώ, γοοζέζάεῖο, γτϑοῖσ ἐγαοίο. Θυοΐ 101" εβἴ ὁρ8α» 
τομεῖν ὁδοὺς, δἸῖ88 εδῖ δρυάτχχ ἐμβιβάζειν τροχιαῖς ὀρθαῖς οἴ 
ὀρϑὰς τροχεὰς ποιεῖν τοῖς ποσὶν, καὶ τὸς ὁδοις κατευϑύνεεν. 
ψ,46 γον. ΕΥ̓͂, 11..26. Ἐπ Οτδθϑοὶ 8411648 γδϑοέα ἐπθϑῖονδ τέμνειν 
ὁδὸν αὐτὶ κέλευϑον εὐθεῖαν ἀϊουπι, γιὰ 9ωάαθινο. Ἰιαϊίδ ὁ 
“ἔαπε ὁσοαῦσ, Κἰγρίδ. ἐδι Κ΄}. “ἐπ. ν. 899. υδῖ δεγνέμδ: ὅδοανθ 
ἐδὲ γεοέα Ψέᾳ ἔγδ, οὐ αὐὦ ἐΐποατα νίαπι ἀμσοόγο. Οομἔαν 2,6... 6 
ἊΝ Ζ' 8. ἦ. τς 
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“ὌΡΘΟΤΡΙΧΕ ῷ, ρέϊοβ σγδοίος λαδθο, λογείρεῖο. ὙδΡ, 
Λοτγοο, λογγέρείο. ὅγπιπι. Ῥα. ΟΧΥ ΠῚ, 19. ὀρϑρεριχεῖ. Οοαξ, 
᾿Τνωδέμπι δᾷ Ὦ. 1, - ΥϑΨ,, ρῥέἑοδὲ, λίγδμε, ἹΤλεοα. 168. 
ΧΙΠ,.2ι. ΧΧΧΙ͂ΨΡ, ιά, ὀρϑοτρεχῶν, λογνέρέϊωξ. 

' ὍΡΘΟ 2, εγέρο, γϑοίμπιρ [ασίο, ἀϊγέρο. ἢ Ῥατι. Ῥεξ. 
, Οια]ὰ, ὀνϑοίμθ. Ἐάν. ΥἹ, 11. - 119, ἀἰγίσο, Αἱ , Ἰετοα. ΧΧΧ, 
. 17. ὀρϑωϑήσεται. - ΧὩ Νίρ.ἃ χη, σοηπδέδέο. θη. ΧΧΧΥΊΙ, 

6. - Ὧν, δέο. Ἐδῖι. ΨΙ, 9. Ί΄ά6 οὲ Ερ. ἴοσ. 24. 8 Εἀ-. 1, 
καὶ - 21. ϑίὴ, ΧΧΥῚΙ, τά. υδὲ ρτοὸ ὀρϑωσε: Οοᾶ. .4165, ἀνορϑώσει 
ἤρεα ἢ Δθοξ, ᾿᾽Ορϑύσεε τρίχας, λονγίριαέέοποπι οσαρἐἐξ δέαέμοε, Οἴοδ8. 
.: δογγὲρἑἐαξιν, ὀρϑοτριχεῖ. Β. 6. ρέϊος σγεοίοϑ παῦϑέ. 

᾿ ἦ ᾿ς ΞὌΡΘΡΕΥ ῶ, 1. 4ᾳ. ὀρθρίζω, πιαπθ δεῦρο, ἀεϊπὰθ πια- 
ἐμέίπιδ αὐξᾳμία ἀσὸ, πιᾶπδ ρὑγοβοίδοοη, ΤοΡ. ΙΧ, 6. ὥρϑρευ"- 
σαν (οοὐ. “11... ὥρϑρισαν) κοινῶρ, καὶ ἦλθον εἰς τὸν γαμον, 
ηιασιθ ρμγοΐεοίξ δπιθοὸ νϑηθτυξ δὰ πυριϊὰ8. οσγὲδ «4ε:. ὁρ- 
ϑρεύειν αττικώς ὑρϑρίζεν, ἑλληνικῶς. ΦΑνγπίολ, Ῥ. 120. δἀ. 
ὩῬΡαιν. οἱ ἀργαῖοε ὄρϑρον καὶ ὀρθρεύεσθαι, τὸ Ὁ ἀρχομένης 
ἡμέρας, ἐν ᾧ ἔτο λύχνῳ δυναταί τὸς χρῆσϑαι. Νίάἀα Ζωιροέαη. 

τς ϑοπιπ. Τὶ 11. Ρ. γοβ. οἀ. Ποίέκ. οἱ Ζώδολογὶ Ῥνοέμδο. ἂθ νἱξ ἐδ 
165. Ν. Ἴ. ». θο2. - 

ἰ ὌΡΘΡΙ ΖΩ, πιαέξμέέηο, πιᾶπα δμγρο, αἰξιμοιρῖο νΘγιξο, 
. ϑιιπιο πιᾶπὰ ἀορσαῖο, πραΐωγο νφηΐο, εἰδέέφοηον αρὸ, δέμαϊοδϑ 

φιαθνο. ἘΦ ΗϊρΏ. Οϑη. ΧΙΧ, 2. 2). ΧΧ, ὃ. ὅδωι. ΥἹΙ, 
ις Χ2. ἴστε. ΧΙ, 7. ὀρϑρέζων συνεμαρτυρόμην, οἰπι δἐμαϊΐο, αἷὲ- 

Ζροπεν οοπἐσδέαίμα διεπν. Ιδεθα. ΧΧΥ͂, 3, ἐλάλησα πρὸς ὑμᾶς 
ὀρϑρίζων, Ἰοουῖυβ δὰ νοδ δι αἰὐἑίσοπέεγ. Οἰγπιρέοάονα δὰ 
ἢ. 1. ἀρυὰ Οσλέδίον, ἴῃ Οαέοπα Ῥ. 595. τὸ ὀρϑρίζων ανεὶ τοῦ μετὰ 
σπουδῆς. - πὰ, οαρέένιεπι αμοο. ΤΕ ΧΧ ξεο. Ηεκ. 8. Τλδοάοέ. 
Τοτοπι. ΧΙ, 10. ὥρϑρισεν. ὉΔῚ ῬΓῸ 33 νὴ, δὲ σαρέϊνοα αἰδκὲξ 
605, Ό ἴῃ ποβιτὶδ οοὐά, ΠοῦτΣ, δπργεβδιπι μαδϑηιυβ, ]ερίξ 
5). - πῷ, πιῆ ἡμᾶδγο. Ἰοῦ. ὟΙ],, 246. ΨΙΙΠ, 5. συ δὲ 

ὄρϑριζε πρὸς κύριον, ἔὰ δαῖοπι ἀϊϊιισυΐο, Β. 6. ππαέωγο, νεπὲ δὰ 
Ἰδοπιηαπι. Εοτίαθδο ὀρϑρίζειν Ὦ. 1. ε81 1. ᾳ. ὄρϑριον ἄδεειν. 146 
Βογεεπέμπι δὰ Ὦ.1. Ὑιὰς οἱ Ῥε. {ΧΧ17], 1. ΤΧΧΥΤΙῚ, 38. 1ε6. 
ΧΧΥΙ, 9. Ηοι. ΥΙ, 1. οἱ δὴ. ΥΙ, 19. δεο, οοά. Οέθ. «“ἴφει. 
ἴον. ΧΧΙΝ, 5. 7πο. Ῥτον. ΧΠῚ, 24. 151 ὀρϑρίζεεν τινὲ εξ 
ὅπαπα αὐλέδονα αἰξομὲ, 6δῖἷ δβροοϊαϊϊῃ: ἃ ρῥγέσηα ἐπζαπέέα δ. ἃ 
Ῥμογὲθ αὐλέδογε αἰλοιεὲ ἀἐοσἐρέέπαπι. Ὦτδρ. ν. 20, ὥρθρισεν ἃ 
ασιλεὺς τὸ πρωΐ, πιᾶαπά τὸχ δωγροδαέ. Ὑιὰθ οἕ ἃ; Μδοο. ΤΥ͂, 52. 

ΥΨΊ, 55. ΧΙ), 6γ.. ϑὰΡ. ΥΊ, 14. ορθρίξεειν ἐπὶ σοφέαν, εἰμαϊΐοδα 
μαδγαγε βρ᾽ Θαϊλατι,, 00]]. δῖτ, ΕΥ̓͂, χ2, Οοιξος ἀυοαῃθ δυρτγα 
8.0 . ὀρϑρενω. τς δ᾿ 

. ὌΡΘΡΙΝΟΙΣ, πνεαξωξέπειδ.᾿ ἌΩΔΣ,, ἐπ πιαέμέίπο, Ὦ. 6. 
φωαπι ργέπεμπι. δγπιπι, 8. 1 ΧΧΧΥΧ, χά. φοξ πδηο νοοθϑια οὐ 
δ64η.. ΠἼΌΠΣ σΟΠΙΌΧΙϊ. -- 2) μαᾶτῖ. Ηΐρῃ. συοά ἢ. 1. ἐξῖ 
“μοὶ πιαπθ 3ὲ νοὲ εεέ. οϑδβ. ΥἹ, 4. ΧΙΠ, 5. - ἔσο, ἀ4υ. 

{ 

͵ 
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Ῥι. ΧΧΙ, ι. ὀρϑρινή. Νίάο οἱ ὅν. ΧΙ, 25., Ὁοπξ, δέωγς, ἀ6 
αἰαὶ, Ἀαοοα, Ῥ. τ86. ἘΣ ἘΣ ᾿ 

ὌΨΡΘΡΙΟΣ, ἰἄδιν. αἰϑεΐ, ρογέα. Τοῦ. ΧΧΙΧ, 7. Ἑιερε- 
ταὶ δίῃ ἀυδῖο “πο, ΓὌρϑριος Ῥτο ὀρϑρίως οοουττῖς οἰξαπὶ ἴῃ 
λντῖ6 ΑΡοοΙΥΡΒίδ, ν. ο. ὅ Νίασοο. Υ, 1ο. ὄρϑριος ἐπὶ τὴν αὐλὴν 
παρῆν, θὲ ν. 25. ἄρει δὲ ἀλεκερυὼν ἐκεκράγη ὄρϑριος. 

ὈΡΘΡΙΩΣΜΟΙ͂Σ, πιαριρείπα ἐπνερεὶρ αὐΐο 8. δοοέαξο, νον 
παηδ “μα 6}0. “ἴᾳμ. Ῥτον. ΧΙ, 27. [,ο60 “τὴς ἰορῖς Ἴσω, 

ὌΡΘΡΟΣ, πιαπο, αἰδμοιρίωπι. γῆδυδε, νἐρίξα. Ῥδα]αι. 
ἽΧΙΙ, ». ΟΧΥῚΣΕ, χάγ. -- ἀρ5.. Εχοά. ΧΊΧ, 16. Τυᾷ. ΧΥ͂Ι, 
), δ. Υ, τά. Ῥίον. ΥἹΙ, 8. 42, Ῥε. ΟΧΙ Ε, 9. ἐξ ὄρϑρου, 
τουτέστι ταχέως. ἸὨϊοΥΡτοῖΘ Οἠηγδοεξίοπιο. - ἘΣΛΞΌΪΗ Ηϊρὰ. 161. 
ΥΙ,14. ΧΧΨΥ͂, 4 ΧΧΥῚ, 5. οἱ αἰ:οὶ βαορίῃϑθ - ΠΏ, ἀωγογα, 
Οο., ΧΙΧ, 1.5. ΧΧΧΊΙΙ, 26, Ιο8. Ι, 15. Ρυ. ΟΧΧΧΥΙΠΙ͂, 9. 
Ὡδὶ ρτο κατ᾿ ὄρϑρον 6}11} Ἰορυῶϊ κατ᾿ ὀρϑόν. Τὰ ᾳφυοαυο ““ροἰζέ-- 
Ἠαγί8, αἱ Βαῦοί ἐθυπόρους πτέρυγας, γ»δοέθ νοέαπέδα αἶασ, 864 
δο, ἴ ορίηοτν. ὅ Γδάσ, ΓΧ, 41ι. δ᾽ Βορτ. Ν τεϑροπάεεξ, 
9011, ΝδΒοαι. ΨΙΙΣ, 3. δάδοᾳφυθ χωγογαπι, ργέπιαπι αἰἱδὲ ἔϊεοοπε 
Βρῖαϊ. δι:δο. ΧΧΙ͂,, 52. παοδείαν ὡς ὄρϑρον φωτεῶ. Ῥλνγηΐ- 
οἦια Ρ. 120. εὦ Ῥαωιν, ὃ τοίνυν οἱ πολλοὶ ἁμαρτάνοντες λέγουσιν 
ὄρϑρον, κοῦϑ᾽ οἱ ἀρχαῖοε ἕω λέγουσιν. 
. ὌΡΘΡΟΣ ἜΣΊΤ27), αἰδμοιίωπν 66ῖ.. γὴρα ΗἸΡΒ, ἃ γῇ, 
“νἱρέδο. Ῥτον. ΧΧΙΠΤ,, 55. ᾿ 

ῬΟΡΘΡΟΥ͂, 01}. ὥρᾳ, πιαπο. Ὅλα. ΧΙΠΙ, 15.. 866, 
εοἂ, Ολέσ. 

᾿ΟΡΘΩΣ, τνοοίφι Ὡνολλ ἘΒΠΡὮ. ἃ 305, δεηδ ζξαοίο. Οθῃ. 
ἸΥ͂, γ. οὐκ. ἐὰν ὀρθῶς προσενέγκῃς, ὀρθῶς δὲ μὴ διέλῃς, ἤμαρ- 
τές; ΒΟ Ώ6, δὲ 66 οἴξοτδβ, χιϑοῦδηο ἀν ἀδ8,. ροοοαϑῖι} 146 
δυρτα 8. Υ. διαερέω. γε, Υ, 48. ι ϑδν. ΧΕ, 17. (Ὁϑὲ ὀρϑὼς 
φεὶ αῖ. ὅσησ, ἐϊηφεϊολ, ἰ. ᾳ. ν. 18. ἐπιστάμενος 8. εἰδως ψαάλ-- 
λειν.} δὲ δὲ. -- 519, δοπμδ. Οϑα. ΧΙ,, 6. Εχοᾶ, ΧΥΤΗ͂, χ7. 
- ΔἸ, ἐπ γοοέίἐμᾳίπφ. Ῥχον. ΧΙΥ͂,. - 5. Νυπι, ΧΧΥ͂Τ]ΤΙ, σ. 
- ἨΒ2 γμᾶσί. ΝΙΡὮ. δ 3, γοοίμηι.. ϑδγπιπι, 100. ΧΕΪ], 7. « 
Ἐη53, σσοέα, νόρα. ὅγπωπ, 198. ΧΧΧ, 10. ἀ Νίδοο. 1, 1. 
4ογο. -- ιὰδ δυρτᾷ ἀνασερέφομαι. 

ὋΡΙ Ζῇ, ἐονπιῖπο, ἐσσπιέπεπι ὅθ. δόραγο, εἰδέογπιΐπο, 

’ 

ἀφώνο, ἀἴδοονπο, δ ὁρίξομαιν ταϑᾷ. οδίδρο πι6.͵ θις, ἰἶρο.. 
Νυι,, ΧΧΧ, 5. ὃς ἄν εὔξηται δὐχὴν κυρίῳ») ἢ ὀμόσῃ ὅρκον, ᾧ 
ὁρίφηεαι ὁρισμῷ περὶ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ, φυλαυθπααο νοΐ ἔθοα- 
χὶ: Π͵οσιῖηο, νοὶ ἐαγαγοεῖξ τὐγδιιδΐθαι,, νψνο] οδίϊσανον ἐξ 66 
οὐϊέραιδοιο ἀθ διΐπια δι. Υ7146 δὲ νυ. ά. ὅ. 6. .γ. - 332, δγ.-- ." 
τΐπμο. Νυαι, ΧΧΧΙΨΥ͂, 6. ἴοε. ΧΠΠ, )η. ΧΥ͂, αι. ΧΥΠΠ, 19. 
ἢ μιεῖθαδ 8 ]οοΐ8 ΒΘ Ορῃ8 ε8ὲ υἱὲ δίδίιϑιηυβ, ΓΧΧ ὃ31 
Ἰοξῖδε6. - ἪΣ, ἀδοογηο. Τηροά, Το». ΧΧΙΙ, “8. ὁριεῖς, ἐ[6-- 
ΦαΥΉ68. 80. δθ6α 70 αἱοέμπν ροδιζομι εδὶ Ὦ͵ΓῸ δέαέμογθ, οἰδοθνῦ γα 
αἰϊᾳά. Ἡϊοο Ὠ15., ἀφογοίμπι, ἴγατι, ἸΥ͂, χά. 21. - ἜΒΗ 
Ἡϊρδ, 9 Ῥαγο. Ῥτου. ΧΥΤ, 18. Ὁλὲ ὁρίζειν ἀἰέμαάέσαγο (ἰδ 

΄ 
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Ζπὶρσαΐ.}, ἐδέοπι ἀἰγέπιθνα αο σοτὴροησῦδ ιοῖαῖ. - ἮΡΌΣ, ζαονὲδ, 
“Ἅ4. ἐεο. Ἐμοοδέμπη Οποηι. 8. ν. ἀλαή. ἴοπ. ΧΙ, 17. ὁρίζον τὸ 
ὥρος.» ἐχ Ὠοτίομο αἱνἑαάοηαϊέ, απ δπι. τα πὶ ρὸν Βαῦοε. - η05 ῬΙΠ, 
αἰθοογηο. Ῥτον. ΧΥ͂Ϊ, ὅο. ὁρίζει πάντα τὰ κακὰ: αἰδοογτιδὲ σαϊπὶα 
1η8]Δ. - Ἀ3, ΘΎργ8886 ποιβέηο, ὅγπιπι. Οδη. ΧΙ, 2ὅ. ὄρισον, 
«ἰοηϊ. - ΩΘΡᾺ οΒα]4. ἀδεέσπο. Τ)απ. ΥἹ, 15. 860. 6οἀ, Ολὲς. 
οὐχ ὁρισμὸν ὠρίσω. ἽἼπεού, οὐχ ὁρισμὸν ἔταξας. - ὑπ, με" 
οἶζιο πιθ. ϑὅγπιπι. Ῥτον. 1|, ιτ8. ὥρισε. Αὐτόν βοσίρϑηάυπι 886. 
ρυξε, Ὁ ὀρύσσω. ὨΜῺ 68ὲ ξονσα ἃ πγιὰ, γ8] τιν. Ἡδεγοῆ, 
ὁρίζει, ἵστησιν, ὅρον δίδωσι, κρίνει, ϑεματέζεν, διαιρεῖ, 
ἀφορέζει. Ἰάδαι: ὥρισεν (510 δηΐπι βοσίδομβάππι ὑστὸ ὠρισὲν )» 
ἔκρινεν, ἘΝ : 

ὌΡΙΝΟΙΣ (ἰ. 4. ὀρεινὸς, αὐ ὅρος, πιοη8}., πιοπέαπεδι 
ἜΡΠΣν ΠιΟπ8 γπθι8, ναὶ: πιοπέαπμδ. ἴοτθιν, ΧΥΠ, 5. - ΚΕΊΝΗ 

᾿ χοηδ. «ΤΑ. Νυτα. ΧΙ, 30. Τοβ. 11,25. Χ, 6. . 
 ὉΡΖΟΘΕΤΕ  Ω, ἐονπιέμιεπι ρολο. δαλν, ἄδην “4. ουῖ, 

ΧΙΧ, 14, δριοϑέτησαν, εἰ Ζδο, ΓΧ, 2. δριοϑετήσεταν. ἐεγπι- 
γραδὲξιι7', ἐδγεῖγμδ Ροπ δέ. 

ὝὍΡΙΟΝ,, ἐονπεέρπεδ, Ξηὲδ. ὉΔΔ5. Ὑηε, ἐόντα Οαδιῖ, ἷ. 6. 
αϊορίξοοπϑ, ἐπξυμερέξενα. 1 Ἀερ. ΤΧ, 15... Τιερογάμπε Ἀ23. - 
Ἦ, ἐπ 6ο. Τοαῖ, Π,, 30. διὰ τῶν ὁρίων αὐτοῦ. 810 παραφθαστι- 
κῶς Τυϊάδαι ἴὰ Οοά. δαὶ, ἰδοῖϊϊο ποπιΐπθ. - ἴὯ423, σίαε, 
Ιυα. ΧΙ, 426. τὼ ὅρια, 3πθ86., Ὦ. 6. φοσα αὐϊασοπέξα δὲ οὐγοιπιη 
Ζασεπέξα, δὶ δαΐαν πτῦ1 Μία ττθυππίαΣ, τὖὐ ἢ. ]., ραρὲ πὸ 
»νἐδίαθ, δὲ οπιρβῖγιο ἰοοα οἱγνομπιαοοηέξα ᾿πι6]16ρὶ ἀδθόπε. “μὲς: 

, δῆ νοις δέμδ᾽ Ῥοχιαυϊαϊαν 10: ἴῃ οοἀᾶ. οὑπὶ ν, περίοικα. - 
δδι, ἐθγπυῖπο, Ζδομ, ΓΧ, 2. Ηΐο Ἰορϑγαπε 555. - 1323. θα. 
Χ, 1΄ο. ΧΧΙΠΙ, 17. ΧΕΥ͂ΙΙ, 21. δὲ δἰἶδὶ βαδρίῃ 8. -- Π᾿}32λ. 
ΠΏ εαι, ΧΧΧΗ, 8. 1ο5. ΧΥΠΙ, 20. 4ς. Το». ΧΧΙΨ, 2. οἵ δ}11. 
-τλολ, ῳόγα. ἴοβ. ΧΥ͂, ι. ΧΥ͂Ι, ι. ΧΧΙ, ο. 80. ἐπ οπιπέβδυβ μ18. 
ο6 Ἰοοΐβ 5515 ποῖδξ ἐοσα δογίε αϑδὶρπιαέα, αὐδοηια οογἐΐβ πὲ- 

᾿ὅμ8 αο ἐογπιέηὲθ οἱγοιπιδογέρέα, δολαγζεηδονοίο αἃ 1ο8. ΧΧΙ, 
20. 52. 16, ἴ886 νἱἀοδηΐατ, - ἰδ, ἢ Ρ] ΓΑΙ, ἐγαοέμδ., ἐΐπηῖτο 

Ζ68, ἐπ οἱγοιέέιπι 8011 6 6ῖ οἰγομπιϑογέρέϊξ, 1ο8. ΧΙΠΙ, 2. «ϑγπιπι. 
. ΪΙ8.ΧΧ]Ὶ], το. γιά “Παοὶὲ Οοπιπιοηέ. Ῥ. 516. - ᾿δοῦν, ποιηθα 

- Ῥχορτίυῃ, “4. ΤΑδοα, 168. ἸΧ, τ. ῬΙο ποπιῖηθ δρρϑἰ]δίῖνο 
δοσδροχυαηῖ, - “2, πιορϑ. ΝΘ, 1, 5. τὰ ὅρια αὐτοῦ. Τί 
φυοσιθ «(γαδε. ΒἈεορομοηάσπι 6856 νἱἀδίων εὺὶς ὄρεια, δυξ τὰ 
ὀρινὰ αὐτοῦ, πιοπέαπα δὲμδ, απδυάυδαν, τὶ δαλγάεῖμε ἃἃ Ἐ. 1: 
ορβογνανιῖ, ὅρια 860. Οἴοσθδαν, Κζείέ. οἴῖατι ἀθ ππορρέλῥμϑ ΔΟΟΙΡῚ 
ῬοΙεβϑὲ, Ῥγδοῖθσθ τηοῃΐθβ 6886 80] 6 πιυ]ΐάγατι ργουεποίδγυπι 
ἸΘΓΠΊΙΩΣ 80 ἰπιῖῖε8, 8ὸ ἴοῖΐδ δδὲῦ" στερῖο τπηοηΐοβα ἔωϊδ, ἸΒΟΠΡ ΄΄΄ 
Ῥυβα|ὰθ ἃ [πάδεα ἀϊδοτεῖα. Οοῃξ. δ ϑολοτὰ Ῥγοΐμσα. ἀο ἢ 6788. 

“ 606, ν. τιϑ8ϑά. - Ρῆ, ἀοονοδέμπι, δἰΐατλ δέαξιξιεπι., αἰ6) 6181}. 
Ἴοῦ, ΧΧΧΥΤΙΙ, το. -- “5, πιαητιϑ. ὁ Ῥαγν, ὟΙἼΠ, 29. 2 ἴηῖοι» 

- υηι ηοῖαδϊ φιοαῖ, αἰξομὲ αα πιαπῖ8 560 ἃ ἐαζεγ8 δϑέ. - ᾿ἈΔΟΣ) 

νὸς, Β6ρ. ΧΥ͂]], 6. δεο. Οοπὶρὶ. ἐν δρίοις. -- πᾺΒ, ἀηρυίμδ 

Ὁ 
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Ἑφεοδ. ΧΙ ΨΊΙ, 8...- ἘΞ.25, 76οἷδο. 7150.165. ΧΧΤΥ͂, τ. ΟοπῈ; 
διπιοηὶδ 71)6ς. ποῦν. Ῥ. 1299. - ἘΝΊΝΌ Ρίυτ, 3,66. 168. ΧΧΥ͂Ι, 
γ5. τ Ρίπα, δοηβέπαμμα, Ὧθ98. ΤΟΥ͂Δ], 9. ὉΔῚ πϑπὴρθ ῥτὸ ἽΨ 
Ρηγ, ὠϑ4ι6 αὐ ἰοπρέπηιπ,, Ῥοβαθσβης ὑπὲρ τὸ δριά' σου. “ 
πω, ἄρον. Τυὰ. ΧΧ, 6. - Ὑπνο, Νιδμο Μιώνέμδ Ασργρέί, 
1 Ῥαγ, ΧΠῚ, 5. Νοπ πιὰ]ὶὸ φυοδὰ βδηϑβιπ), - ξῶσ, ΠΟΠΈΘΡ.Ὁ 
Ἐφοοῖ, ΧΙ ὙΠ, 1..Ὁ0ὲ ταπιθὰ ρτὸ τὰ ὅρια ΤΘροποτθ σῃ8]] 6 πν 
τὰ ὀνόματα, Ἐϊ 811} 1Ρτὶ Βαρθηῖ. - 3. 7Ταδον, ποιηϑις 
Ριορτίαμ. ϑὅγηιπι. Ηοβ. Ὗ, τ. ΤΕΡΙ ὁχ ΠΟΩΒΌ])οτεπὶ Βδη 6 ῃ- 
ἐϊὰ ἬΔῺῸ,), ἔωδεν, ἐοομδ δαϊῥέπεδ, οοὐξὲθ οἷεπι πιθπιοῦθ. ϑΘαἃ τὰ τυ 
ΤμᾶθοΣ Του }8 ογαξ τ ἀτι88 γῖθ8. Ὑ166 δέοδανηοἶᾷ Ῥια αφοῖ. 
Ῥ. 8381. Ταάτῖ}. 1,12. ἐκδικεῖν πάντα τὼ ὅρια, δὲ ὅριον, υἱ γῆ, 
Ῥτὸ ἑποοίξφ δἰπῃϑ ροπίζατιι 1 ϑδῃι. ΧΠΠ,΄.,8. ὁχοϊάϊε γτοὸχ ὁρίου 
ἴῃ γοιβϑίοηθ ““φιρέδωθ δῖ τοῦ ἐκκύπεοντος. 

ὉΡΣΜΟῚΣ., αδρέογπιπαΐξέο, οὐδῥραέέξο, δαάξοέωσ;, ρογδτ 
ἐμπι, Ὅν) οὐέραέϊο, Νααι, ΧΧΧ, ὅ. 4. 8. 0.11. 12. γὙι46 ἐπ 
ὁρίζω, δὲ οοπξ, 2 Νίαοο, ΧΙ, 46. - ον, ἰάδηαι. Νω. ΧΧΧ, 
5, 6. 8.15. -ἰἴἰ΄΄ ἼΌΜΤ ΜῊΝ οἰα]ά, ἐπέσναϊ οέεπι, δα αέμπε. 1 δι. 
ΥἹΙ, 7.12. 15. - ᾿Ι5Ὶ, 7685) περοέέξωπι. ἙἘπχοᾶ, 111, 12. περὲ 
τοῦ ὁρισμοῦ (ΞῚ Ὁ9.} τῶν βατράχων, ὕῬτο βηϊζέοιμο ταρατγυωπι, 
}ιρ. ργὸ δροπδίρηθ γαπαγπι. ᾿Ορισμὸς 68ῖ Ὦ. 1, φυιοδὰ βοηδιπι 
ἱπηπέπμέίο, δοὺξ 1. 4. ἐξορεσμὸςρ . οχέεγπρίηαέξο, ὧξ Δα εῸ δοηβυ, 
ΟΡ δϑδειηῖ, - ΌΒυ π5, ργοπιηέξαέμση ἐαδέονιρι. ἸΝ οι. 
ΧΧΧ, ὁ. τὶ ΒΩ σία), δογέρέεα. 128}. Ι,. 10. ΒΡ1 ρζὸ 
τὸν ὑρισμὸν ΖΤἀεοσοῖ. τὰ δόγμα -δια!νρῖ. “- 3 ἐῤῥαν. ϑγπεπε, 

Ῥ9, ΧΧΧΊΧ, 8. υδὲ ὁρισμὸς 6ὁ8ὲ ργαφασοείἑπαξέο, νοἰμϑαθ, αἴ6-- 
ογείεπι. 810 ἔοσθ οδορἤμϑ ὅρεσμα «41: 1. ΧΥΤΗ͂, 4. θ. “ρεϊα, 
ἴῃ Οοπιπιετιῖ, αὐ ἅ. ἐ, διυϑριοδῖαν, ϑγπιπιαοίπην ϑοτερϑβι885. ἀρὰ» 

ι ϑμοῦ, ἐπ »οδωπιὲπθ πιπιογὶ, Ἐδῖμοσ. ΧΙ, 9. ἐξῶραε δρεσμὸν 
σιθματὸς σϑυ, 86 ΔΡΟΙΪϊῖατοβ ἐὐδέεν' πιληαξξοποπε χ 6]. ἀδργεέμπε 
οΥἹ8 ἴα. ᾿ 

ὉΡΚΙΖΏ, αὐέμνο, ἑμναπιθηέο οὐδίγέησο. ΩΝ ἸλΜ4Π, 
αὐφεΐοδοο παδέέαγϑ. ᾿ὅγπιπι. Ἐχοά. 11, 41. ὥρκισε, αὐδερανέξ. 
Νερ!εχίε ἀϊβοτέπιθῃ νϑτροσαπι ΤῸΝ, ἑωγανέξ, δὲ Ὁ", “νοἐμέξ, - 
απ ΗΡΒ. Οὁμ, ΧΧΙΥ, 57. ἴ,, 8. Ἐχοά, ΧΙ, 10..ὄ δἰ δ δὲ 
ἐδερίυδ. 1 Βι6ρ. 1Π| 45. ὥρκισά σὲ κατὰ τοῦ κυρέου, δάϊαταγὶ τὸ 
Ῥεῖ Ποιηΐπυμ. 146 δὲ 2 "Ῥασ, ΧΧΧΥ͂Ι, 15. Νόβοπι. ΧΤΠ, 25. 
ὥρκισα αὐτοὺς ἐν τῷ ϑεῷ, δἀϊατανὶ 11105 ρον Τλϑίπι, -- τὴς ΡΠ. 
Ῥγαεοίρέο. Θαα. 1,, 16, 8 Ἐπδάτ, 1, 48, ὁρκισϑεὶς τῷ ἀνόματι τοῖ 

- 

κυρέου. ϑινα1}} ταοράο ουπὰ ἀδεῖνο. σοπδισαῖτας δη, ΥἹ, 18. “ 
860, Οἠὲδφ, 

ὉΡΚΊΣΜΟΝ Σ, ἕμγαπιορέιστι. ς ᾿ ἀχϑογαίίο. Οεα. ΧΧΙ, 
82), οἱ 235, ΧΧΙ͂Γ, 4;., 1 ον. Υ͂, 1. για6 ᾳυοσαῦθ δὲν. ΧΧΧΥΙ,. 

γ. ὙΜδοο. ΥἹ, θ2. | 
ὍΡΚΟΣ,, ἰάθη. πῶς, ὀαρογαέίο, Ῥτογ. ΧΧΤΊΙΧ, “4. Τοτ. 

ΧΧΠΙ, 10. - ΟἿΌΝ 3 Υ 51, ρφόγδα ἐκεογαέξοπεπα, ὅϑγπιπι, Ἠσϑβ. 
Χ, χ. - ὑπ ἴδβη, Ηρ, αὐ αηάο, Ἐχοὰ. ΧΙ, .0. - 
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ὩἾ, νοέμγπ. Τυονῖς, ΧΧΤΙ, 21. - πϑηδν, ἑωγαπιθηέμπι, ᾿Οδῃ. 
ΧΧΙΥ͂, 8. ΧΧΥ͂Ι, 5, Εχοά, ΧΧΙΠ, 1). οἵ αἱἱδὲ δδερίῃβ. Οἱ 
λοιποὶ ἴεε. ΟΧΥ͂ 16. Το ,“οδίάενε ἂρ ργοπιΐβοίοησ, ᾧμῶθ ζαοία 
4ε: ἐγ σίμγ 60 ἐπέεγροξέέο, Ἰορίτυς 860. ΧΥ͂ΤΙΙ, 6. θὲ 22. ὄρχους 
πατέρων καὶ διαϑήκας ὑπομνήσας. ἄυπι ργοπιξδδίοηδα ἀἰνὶηδε 
χοδϊοτίθυδ ἔδοϊδϑ σϑοϊζαγοϊ. Οοπῇ, Νίδειῃ, ΧΙΥ, 9, 

ἘΌΡΧΟΔΩ, αἀὐέενο. 2), ἔγαγθ [ἀοῖο. 4 Ἄδρ. ΧΙ, 4. 
860. Κα. δὶ οὐχ ὁρκέξζω ροτπινυϊδίων 1π οοὐα, 

,; ὍΡΚΩΜΟΣΠΙ, 4, ἐμδεμγαπκάμπι, τὺ, ἐπϑεοναἰέο. Ἐκ δοὮ, 
ΧΥΊΙΙ, 18. 19.. 5 Εδάν, Ψ111, 95. Βϑθσ. Ὠγ13., 0011, Εἰ5άτ. Χ, 2. 
Ῥγοπεΐεϑῖο ἑωγοίωγαπαο Ἀγπιαπάα. Ὑἰβὸ ἂε ἢαλο νοςθ 2) οὐέωμι 
δὲ Ηεῦε. ΥἹΙ, 20. Ρ. ὅδι. δὸ 26.. Ν᾿. 7. 5. ἢ. ν. 

ὉΡΜΑΘ, ὑπιρσέμηπι ξαξίο, ἔγγο, ζϑδέέπο. ΜᾺ, νοπίο. 
ἩΔΡ».1, 8. ὁρμήσουσε μακπμρόϑεν. Νοι ΡῬοδϑυπι δϑβθηιτὶ δαλγά- 
δόο, ΟΣ ΤΧΧ κεῖ ἃ πε ὶ ἢ6ρ18656 ρυῖϊδῖ, συπὶ δαῖ18 πιοῖυαι 51, 
οιΐδη 18 Ὡοϊΐοι θην ἐγγωφηαϊξ Ἠδυὰ τῶᾶτο ἤδρεσθ. - ΠΜῚ, θ- 

. “έεο. ἴοτοιν. ΧΙΊΝΙΙΙ, 40. - πὴ Ηρ. ἃ τη, 7δϑἐΐπο. Τυὰ. 
ΧΧ, 5». - Ὁ. ΗἰρΕ. ἃ ὍΝ», ἑπνοία, ἔγγμο, οπε ἐπιρϑέμ Κγον. 
885. ΧΥ, 10. - 59, αἰγίρο. ἴογτεα. ΧΧΧ, 17. Ἀδὲ ταπηθῃ 
τὸ ὁρμωϑήσετας αἸἰϊὶ τοοῖῖτιϑ Βαρεσα νἰἀδηῖυν ὀρϑωθήσεται. -“ 

; ἀθδῳ ΡΥοθβοίδοονῦ., ἴοσο πὶ πιονθὸ, ΗΙΡὮ. γβονθο, ἐγωπδζεγο. 
, πο. Ῥδαα. ΤΟΥ ΧΥ͂ΤῚ, 26. - πν, 2 αοῖο, 7πο. 1 881, ΧΙΥ͂, 
81. ὥρμησεν ὃ λαὸς εἰς τὸ σκύλα. 864 δἀπιοάυπι ἀαδίωπι 68, 
᾿δὰ νοςθ ὁρμᾷν ἰρηοῖαα 1110 ἐπίογρεθϑ ἢ. 1, Ἰδοϊξομ οι τοχτυδί ἐμ 
ὥγν, δὺϊ σθπι το] 18 ἱπιογρεϑεῖρτιϑ Ἰοοϊλοηοπι πιϑτρίηδ]οία 
55) (40 πΌΡ, σε ἐπιρϑέις ζδγγὲ, ἐπνοδὲ, ἑμινοίαγθ ) δαρτὶ"» 
χαθτα νοϊυοιεε. Νδϑαι, οἱ ϑολιρἑογιδίμα δὰ Ῥτον. ΧΧΧΙ͂, 19. 
Δοουίε, πῦν ῥτορτίε δδὲ ἑφροιωπόθγϑ, δὲ ἴπι ἀΥαΌ. ᾿ΐπρὰδ ἐγγι6᾽ 8. 
ογεοσπέιδ αὐοαὰθ ἐπ ϑγηπιδοέϊθ Ὗο]. 11. Ρ. ὅγο. ονϑβοενανὶϊ, 
ΕΛΩΡ  οἰμπίδοοσθ δ σοπνσγέονο αἰέφμο. Ῥοῖαβι ἡποαυθ δὴ 
εἴξοιτὶ εἷὔν, δ ταῦ. Ὁ, αυοά οοπνθηὲνθ οἵ ἐμγπιαίέπε ΟΟὲγϑ 
δἰραϊβοαιν - 28, αἀδναγίο,. Νοια. ΧΥῚ, 42. - ὉΩδ, φ,άΒ80Υ. 
Νδβυαι. 1Π|, 10. - πὸϊς,. βγοδρεγρο, πεαῆδο. ϑδγπεπι. 1 ϑϑῖα. 
ΧΥῚ, τ. ὥρμησεν, ὉΒ1 δὲ 1. 4. ἐπέπεσεν, ἢ. 6. ἐαγρέ!ον δοησ 
᾿ἐέρέε. Ορηῖ. εν. ΙΝ. Τ. 6. ἐπιπίπτω. - ἌΜ9Ὁ, ναρίο. 168. Υ͂, 
29. 860. “Δἰοα, οἵ (ὐὐπιρθ. Τιδουοβ τυῤίοηϊοδβ ἐπιρθίυ μι ἔδοθγα 
δοϊ]οδῖ.  άδ ἔδίνθη 5ΌΡΓΘ 8. ν. ὀργιάω. - 55, γϑνεγέον. [08. 
ἽΝ, 18. δογμῖο ἰδὲ δὲ ἀθ δηῃξβ. - Ἐ5528 3, ρόπὸ ζαοίοπι, 
Ὅευ. ΧΧΧΙ, 4ι. ὥρμησεν εἰς τὰ ὅρος Ταλαὰδ., ἐεδιϊηαθαῖ ἴῃ 
χα οῃΐδηι (ὁ Δ]δδά, οπϑγο ξασίαπι ααἱ αἰξᾳιρετα ἰσσεπι ποῖαῖ Ρ7Ὸ- 
υδοιδοὶ δὰϊ ῥγοδθημὲ ἐέ8 νογϑδ αἰξψμοπι ἐοσίεσθ. «. ἼΣΗΣ, γα 

ἑέμϑ. ΑΙ]. 165. , 29. δδο. “ίοχ. οἱ Οοτηρί, - ἠθὩ: ϑγγιϑ 
ὄτϑα. ΠῚ, 6. ὁρμῶν. ον ἴῃ 1. ο814, ῥδφέϊπο, δωγτο Ομπὶ 

ἑπηρεῖει, ἈΑσδϑ. ΠΝ , αδὲεξξ, 2 Νῖαοο. ΓΧ,. Χ, 16. 

ὍΡΜΗΙ᾽, ἐπιρϑέιιδ.. ἔνι, ἐπαϊφηπαεξίο, γα. ϑγπιτι. 168, 
ἽΧΙΠ, 86. ῬἙοτχίδβδο διῖασι λὸοο ὁρμῆς τεροπεμλᾶμαι 6θὲ ὀργῆς. 
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Κωῖσ. ζαγογὲδ. -΄' ἸΌΝ, ἀαδέμα. Ἐ,Ζ60ἢ. 1Π1, τά, λα. ΙΗ, 6. 
δὲ Ολγγδοδέοπιδ οσμανϑοαϊθμῖον τϑχειΐ ποῦτ, ὀργῇ Βδθεξ. Οοα- 
ἤιπάἀυπτῦ 586 ρ6 δοοὸ ἄυο, γῖ1ά6 Διοέέ. αὦ (ληγεοδέ, ΤΟΙ, 
ρ. 242. εἰ ἰογίπρα Οὖδο. Ογἱέξδι ». δά. - ΜἩΦΌ, οἡμδ. Ναπι, 
ΧΙ, 11. 800. οο, αμέ, Ζέρδ.., )ΌΣ ὁρμὴ οἱ τὐλθυλέαγ, αὔθπι 
πὰ δἀουπῖ, 1. 4.. γαγηδο. “πίσω, ἂν δάδοὸ ὩΟἢ π|816 8θηβιλαι 
ἐχργεββογίηξ, 114. ν. 17. - δὴ, γένωφ, Ῥχτον. ΧΧΙ, ᾿. ὥσπερ 
ὁρμὴ ὕδατος. -- Ἠῶ, δοὶπεϊδα. ϑγπαπι. Οδας. ὙἹ11, 6. ὁρμαί. 
86, ἢ ποῖδε ἐπὶ απίνογβαπι σώπι ὑπιρϑέμ ζογγὶ, ὧϊ ΟΣ ἀοιδᾶς 
ιἰ5 Ἰπου ]θηζοῦ ἀρρᾶτεῖ, - πεῶ, ναδέαέίο. Ῥτον. ὩΠ, “5. --΄ 
πον, δέγορέξμδ. Ἰογοα. ΧΙυΠΙΙ, ὅ. - πρηιώδ, ἀρρδέξἐιδ. ᾿ 
δγπηπ, Οὐ. 1Π1|, 16, ΖΑδοά. δι. ΙΥ̓́, 7. ὍΣ ὁρμὴ ἀθ ἀρρϑέξξει 
ΜΈΠΟΡΘῸ ΘΧΡ]ϊοδη τι 68ἴ. 

ὍΡΙΗΩΜΙ͂Α, ἰάθαν. ποξι, νοἶέο. Ὥρας, ΧΧΥΊΗ͂, 49. - 
3)» σασαπαϊδοσηξία. ὅϑὅγπιπι. δὲ ὩΧΧ Ησϑ. Ὗ, 10. ἐπ᾽ αὐτοὺς 
ἐκχεῶ εἷς ὕδωρ τὸ ὅρμημα μου: τδὶ 4}11 Βαροπὲ ὀργήν. 884 ποιὰ 
ὁρυ8 εδὲ σοτγτθοξίοιο, Ναπι πὰ δήυα, 4υ86 οθιπάϊξων, 1αιρ6- 
ἴων 6956 80]6ῖ δ8118 γϑμβθπιθηβ, υὐ ἰῃ Πυπιΐηθ Ρδσ τυρρβ 88 ἴῃ, 
γ4}1ὁ8 ἀοἰ οἰόμεθ. Δοοοάϊε φαοὰ Ατο8. ἷ, 11. εὲ ΗδρΡ. 1Π1, 7» 
Ρῖο πγ:3ν), ϑαἄάδαι φαοαπθ νοοϑ ὑδὲ ξαστίης ΟΧΧ Ταῖ. - δ05, 
τίνι, Ῥβαῖτα, ΧΙ, 4. - ἈὉᾺ3.. ἐπ πιαΐίο. Ἐχοα, ΧΧΧΙ͂Ι, 42. 
εάυχίθ86 νἱδεπίυσ αὶ πρὰν, ᾳφυσά 1ῃ 1. ο4]4, νεὐξθ, ομρεῦϑ, 

ἀρροέαγα Ὠοῖδῖ, αὐᾶτι ποιξοποπι ἀπο πθ ΔΣΔΡ. μαθοῖ, 

(εοίοχμαν ὅρμημα Ὦ- 1. τ26]0 5θη8: ϑυπιϊίον ἀθ ἐπερθέι αὐ πλαΐδ 
ἀρεπάϊμεπν 8. ἔμγογα μεοοαμμαἰϊ. -- ΔΤ, τοῦμγ( “4. ἴε6. ΧΧΧ, 
γι οἱ ῬΘ. ΟΧΧΧΥῚ, 4. πὴ ας ΟΥΑΙ οἱ : 

ὉΡΗΦΕΣΚΟΣ,. πιρηΐῖα, ἐογᾳιοδν ἘΩΜΑΤΥ Ο]Ότ, 6χ οἾΝ, 
πιοηΐφδα. Οδοῖ, ἼΠ, 1. - Ἐ5ΤΠ Ρ]Ώτ. ἕογῴωδα, Οδηῖ, , 9, 
τράχηλός σθῳ ὡς ὁρμίσκοι, οαλϊυτι ταὰτν ἰδπμθδηι ἴοσατιθδ. -- 
ὈΡΩΩΟ, ψᾶϑα ρέρχα 8. οαἰαέλὲ. Ῥτον. ΧΧΥ, 11. ἑὁρμέσκοῤ σαρ- 
δίον. Τίοοο Ὀροὼ ΕΧΧ Ἰορίθ66. Ὠυπθ ἀθΡ)]10 οαταῖ. Οομξοχ 
Βαδονεχι δὰ Παγπιαγὲ Οδδ8. ἐπ Ονέδηέσπι Ῥ. Ἐ, τ. 5γ5. 7αερονδ 
δὲ ἃ. 1, τα : ΝΠ χοροὶ ἐγμσογργθέεπι, φιρὲ σε «416. ὁπ εοαγ δε 
ὦ πιοπξέξ, ὁρμίσκῳ. ΙΝόφιρα δέξατο μδμ86 ἰοφμοπαὶὶ Οναθοογιπι,,. 
φιοῦ δοέαπι, μῆλον αὐ ἀδείρπαπάμπι ογπεαηποηξ σμοαάαπι ἐπ πιο-- 
αὐ ρόπαϑ. ἕέα, ἐγαπδέμδεε, φᾳμοπιαάδπιούμην Ζαέέπογιεπι 6. δ. 
δαοοαα σοποΐανιπι αἰἐκὶξ τπργραγίέαδ.,, δ τοῦτο Βαοσαῖηχα 
ὁἐ αρμα Κ ἰγρὶδ, Αἴοπ, ἢ, θ55. ἔα πιὸ γ86 ἐπαμαΐξ, πὲ ῥγοὸ 
ὁρμίσκῳ δαἰξέωηπ αὖ ἐπέογργϑέο οοηέέαθνοπι φορμέσκῳγ ἦς. 96. κα 
λαϑίσκῳ αρμα Τέπιαειμπι, ὁὲ δϑιυξίαπι. «Αοοεαϊε ἦοο αὐ 6θηέ67- 
ἐΐαπι ΦΟΥ 27) μὲ νοραδωίαπι ποῦν. 6 φαίογαᾳ νοὶ ἐδέοα, ορφῦθ 
τεϊουξζαέο ἑπέοἐἑεσωπέ. φορμίσκος σαρδίου 68ὲ. 2, ᾧ. σκεῦος. κἂ- 
κοσμημέψον πανεὶ λίϑῳ πολυκελεῖ. ϑῖτδο. 1,,) 0. -- ὈΙΒΛῺ2 Ρ] 

᾿ πῳγοίξεοίάϊα. Ἰαὰ. ὙΠΙ, 26. -- 2, ἐογᾳμθς. ὅγπιπι. Οδιῖ, 
17,9. - ὕνὴΒ, μώμεπι, Θ65, ΧΧΧΥΤΠ, 18, τὸν δακεύλιόν σοὺ 
καὶ τὸν ὁρμέσκον, διαμυθαμι τιμαὶ οὅ πιομλ]ο., Δα ααθπ Ἰοοσι "ς 

"Ὁ Ἢ 
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χλᾷ ὍὌΡΜΟΣ --- ΟΡΙΜΘΟΣΧΟΠΗ,Ω 

ϑολοὶ. “Ἄλλως (ἔοτεαο “4λλος βϑοτρδηἄυτ) φησὶν τὸν δρμίσκον 
ὠραρίον. δ. δὲ ἅγιος Κύριλλος, κοσμήματε: τῷ περὶ τὴν δέῤῥιν, 
ἔθει χαλδαϊκῷ κοσμουμένῳ τῷ λούδᾳ, χρυσῷ γὰρ οὗτοι καὶ χεῖρας 
καὶ δέρμῥιν καταλαμπρυνουσι,. καὶ αὐτὴν τὴν τρέχα στεφανοῦσιν 
ἔσϑ᾽ ὅτε. Τὶ] απιίπέμπε ΙΝοδίέϊέιοπε, αὶ Βῖο δέρδιν (φαοβ γεῖ 
δ᾽ ΌΡΙ εχ ρ Ῥοιϊ8 βου θοπάτπι) το ῥοέδθ νῈ] νοϑέΐπιθηέο 6 ρίζίε 
φοηπζεοίο δοοὶρῖϊ, 81}.0 4φυοάδιῃ πηογῖο ποῖαϊ ζ. 306 ἮῬΓαθ. ἐπ 
ΣΧΧ. ϑιυκξάαδ: δρμίσκοι καὶ ὅρμοι. περιτραχήλιος κόσμος. ἐνώ- 
τια, χαλαστήρια. Ηδαγολ, ὁρμίσκοι, περιτραχήλιοε κόσμοι γυ- 
ψαικεῖοι. ἢ μανιάκης,. ἢ περιδέραια. ἢ κλοιοὶ, ἢ δακτυλίιοι. 

ὝὍΡΩΤΠΟΣ, ἰᾶοαι, τἴ. τπαγῶδ, ρογέμϑ. ὙΘΊΓΙγ Ἰπώγμδι ἘΠ. 
“ΧΧΥΙ͂Σ, 11. ἐπὶ τῶν ὅρμων σου. ἴῃ πιμγὲϑ ἴυΐθ. -- Ἡΐπ, ρογέϊιδ. 
Οςη. ΧΙΙ͂Χ, .5. παρ᾽ ὅρμον πλοίων, αὐ ρογξεπιπανέμπι. ἀ Νίδος, 
ΧΗ͂Ι, 6. διωάσε: ὅρμον, λιμένα. 

: ὌΡΝΕΟΝ, ανίδ, νοἰπμογὲδ, ἣν. Οδ. ὙΊ, “ο. ΤΧ, 2. 10. 
ΧΡ, 10. - Ὄπ. -Ὅ6η. ΧΥ͂, 1). Ἐσϑοῃ. ΧΧΧΙ͂Χ, ά. -- υχὺν, 
μπόγα. ἼΠοοά. [ε6. ΧΥΤΗ͂, ι. ὄρνεα. κα Βίέοξέμς. 868 ππαθ 
δεο Ππαυδῖα δἰπὶ ἰρῆοσο. {πὸ δ εχαρίϊδ οὐτῖθ Ὡ181] 16ρ᾽ξατ. - 
5-., σου. ΧΎῪ το. Τ906εας ΤΥ, .γ)γ. ΧΙ, αἰ. δὲ ἀ1}01 δδορῖυθ. 
- Ὀδπρν ῥοίδοαπεδ. 1ε5. ΧΧΧΤΥ͂, τι. ὄρνεα, “πὰ ἃ κόρκες) ΡτῸ 

“ φόρακες, Ῥ6Υ σοτήρθη δέσμαι δου μι αϊ ἀυοίπαι νἱάδιυν, - ἩσῚ, 
απίλγακ, δοϊπεέξξα. Τλοαῖ, ΧΧΧΙΙ, 4. Ψψιὰδ δαρτα 8. ν. ὁρμή.- 
Ῥ5Ώ, ἀγαοο. ͵ἴ.8ὅ. ΧΧΧΥ͂, 7. Βαταυοῖ. ΤΠ]| 12. αἱ ἐν τοῖς ὀρνέοις 
τοῦ οὐρανοῦ ἐμπαίζοντες. ϑοῖθα Πδδο δρϑοίατεπι δὺς ἀ6 νόπα- 
Σίοηθ αγάφαγμσι (αυδλὲ ἀυθο4:6 6ϑὲ ῬΥΪΠΟ:Ρ8}18 ΟἿΣ ΟὈ]Θοίδ.. 
σιδηϊυ)} δῶ ἀ6 δῖ Δσοί ΤΣ ἔπ ἀτίθ δυοσυραίοττα (Υἱά6 
“Ἀειδέοέοίοηι ἰδέ. απ. Τ. 17. ν. 165. 6οἀ. ϑολπεοὲέαϊεν. οἵ “«Τοἰΐαη. 
ἀϊδέ. απὲπι. ἩΙ,.42.} Θαρ!!οδη δ πὶ 6586 νἹάθπεαν. Τπ ρῥχρχὶν 
Ὑπὸ δυϊδοοαοηῖδυδ ἀδ νοπαῖῃ ξογαγυση- βοσῆῖο 6δξ, Ογοέέωδ ἀ6 
αυομρὲϊα ἴὰ ἈΠΙνΥΒΌ ΘΟΡΊῚΓΑΥΣΙ, Ἐν 1 

ὌΡΝ, ΘΙΟΝ, ανέοια, Κιγοΐδγωσ νοτιὶϊ ράαθδον, “5 Χ.. 
Τιεν. ΧΙΨ, 4. 5. οἵ δ|10]. - πηϑθῷ, ϑολέρλγα, τιοπῖθ ῬὉτος 
Ῥτίυπν. 2πο. Επχοά. 1, 15. δ 11,41. Τιορὶς ἔοτῖο αὶ ὕσο ᾧ. (δ6- 
ζεγθπ ἱπεοσρτγεῖδτῖο ἤδθο γοοῖϑ βοῦν. ποὰ 6β8ὲ ϑδγηεπιαοθὲ, αἴ 

. σοηΐοοῖς “Ποπέαμοοηέμδ, 8β6οἃ ΖΡλέϊοηΐδ 7ωα, ἐῤόγ. φιιὲθ γϑριωτ 
, ἄὲν, λαοτθο ἢ. 408. εἂ, ἔγαποοζ. Μιὰς 54 8.1. ϑολαγγεπδονρίμπι, 

ἦς ὌὈΣΙΘΟΣΚΟΠΕΩ, αἀμορέσον ;; δὲ ἐπδρεοῖέο ανέδιθ 
 ΩΙΡΏΤΟΥ. 1119 ΡΙΒ. ὑταεδέέσίον, Τίον. ΧΙ͂Χ, 26. ρὐκ οἰωνεεῖσϑε, 

οὐδ᾽ ὀρνιθοσκοπήσεσϑε, πο δαρυτοδίπηπι, ποαὰθ αὐϑρίοαδί- 
ΔΩΣΏ1 , 568, ΣΌΧΙΣ 811Ὰ5 γ ΘΥΒΊ ΟἹ. 68 Δ 1188, ΠΟ] :Θ ΟΥ̓ ΠΘΙΪΏΣ 
ΧΏΟΤΘ ὭΘΏΙΡΘ ΔΌΡΑΣΙ ἀρυὰ υὙἱοϊηδ8 σεπμῖθϑθ στοοορίο, Αὐδθϑ8, 
ἹΜδάϊδηϊϊαβ, ϑυτὺβ 8]1584π6., Οαδθυδ δπμθπ Υ  α] οἰίδηι 
λαϊαάαοὶ, ἀδ6 ἀυΐρυβ νι, 4086 6χ Ογγέέέο Οἰαργν. αἰθετῖ 
᾿ϑραηπλεπιὶμδ Οὖϑ8, τὰ Οαἰἑηπασῖ, Ῥ. θ80. Οδοῖοτυμα πο ἐπι 
ἩΥδο  αλτὸίν εδῖ οοπίοοῖυτα, ΤΧΧ Ι0600 5590 16 ρ1586 "89 "ηῆ, 
ἄᾳτ6 Δ᾽ η!ΨΡ,; ανὲέδ, ἀσείναββθ, ὕοσεπι οδπΐπὶ ἸΣ) ΓΙΧΟΧ δεῖ ροΣ 

Ῥεὶ κληδονίζομαιν, Ὀπιῖποῦ,, ἐπ τοϑϑοχυλχε. ᾿ 



ὝὍΡΔΙΣ. -- ὍΡΟΣ λη 

ὌΡΝΙΣ, ανίδ. ὌΝ, ἀὐὲφ γσρακ,, δῆ Ῥγαείαπι, ἐπροδανε. 
Ἐεϊφωὲ 165. ΧΕΥ͂Σ, κι. ; « 

ὍὌΡΙΜΜΘΕΣ ᾿ΣΚΔΑΣΧΤ', 47), ἀνεϑ δοἰφοέαο 8. οἰδοέαθ. Ὁ" 5 1 
νἷαν. οοασοέέξδοίπια. ἃ ερ. ΤΥ, 25. Νία]6 ΚΧὐτολεγμθ ἴὰ Οοησ. 
βιαῖ)ξ, νόοσθαι ὙΠ5 ὦ, 1. ὄρνεϑα νϑτιϊ. ἸΝδπι ΘΠ 101 Ῥσογθὺθ 
ὩΘΡ ΙΣΤ. ΄ : 

᾽ΟΡΟ ΜΑ͂ΝΟΣ,, τγαπιμοομέμδ, διγομέμδ. ὉῸΣ, τρπδτα. 
ἴον. ΧΙΥ͂, 17. βεω «4214. εἰ Οοπιρῖ, ΑΙ δεῖ Βαθοηξ ῥαδάμνοις. 
ϑιμάαδ: ὀρόδαμνος, ἡ παραφυάς. ζζεεγοῦ. ὀρόδαμνοι, κλῶνες, 
κλάδον, βλαστήματα, ὅρπηκερ. ἊΝ 

, ὉΡΟΘΕΤΕ Ὦ, ἐσγπιίποσ ροπο. ὮΔΔΓΙ,, ἰάδαιν 7150. Ἐποά.. 
Χ, 25. ὀροθετήσεις. ἸΩΧΧ ἀφοριεῖς. 
ὍΡΟΣ. ἐογπιέμωδ, “φογϑέωπι,, ἔσπερμς ργαεβηξέωπι. ΔΖ, 

ἰεγπιέπϑ. «ἴδ. κα ὅδπι. Χ, τ. τῷ ὅρῳ. -- ἸῸϊ, ἐεπιριε5 δοπ ἐσέκεπι.. 
Νεβε. 11, 6. ἔδωοχα αὐτῷ ὅρον, ἀεᾶϊ 1}}1 ἐστιρμς ργαςίπέέωνα. 
-Ρη,. ϑέαέμκξιπι. ὅἥγπιπι. 1 ϑᾶτα. ΧΧΧ, 45. Τοῦ. ΧΧΥῚ, 10. εἔ 
ΧΙΥ͂, δ. ΤΙ ευῖ. ΧΧΧΙΤΙ, χ5, - Ἰ9ῆ0, ἐοπιρδ οοπαἐρέίεπι, 
Ἐχοά. ΙΧ, δ. ἔδωκεν ὁ ϑεὸς ὅρον, ἀεοαϊτ Τὴδυ8 ἐεπεριιδ ργαοβηΐ- 
ἔμπα. Θποα ἷο διδοόναν ὅρον, ἃ α]185 ὁρίζειν τινὲ ἡμέραν ἀϊλοὶ- 
ἴῃτ, 716 25. 805 Ῥργοίορ σ. ἐπ ὩΩΧΧ μει. ἃ, ὅρος (π 
δολνενεί, εα. το816 ἰοριταν ὅρος), νόμος, θεσμὸς, κ στήλη ἡ 
ἘΠΕ ΤΕΕΥΧΟΤΕ ἐπὲ χωρίῳ ἡ οἰκίᾳ. Οοπξ, ϑωέδενὶ Τδεε, Ὑ, ΤΙ, 
ΡᾶΡ. 814. ΝΕ. 
: ὌΡΟΣΣ,, πιοηδ, τορὲο Ἱποπέαπα, Ὑ γε, ξεργα. ἍἙὦἑῬατ, ΧΧΧ, 

10. ἐν τῷ ὄρει ᾿Εφραΐμν ἰῃι νορίοησ τποπέαπα (τῖρας ΕἸ ρὨταΐαι, - 
Ἠ22, ἐσγπιέηδ. Ταᾷ, Τ|, 9. ἐν ὄρεε, 860. «4ἰδκ. εἰ ΑΔἰ4. υδὲ 
ἰδιηθη τοὶ 4 ᾿ἐδτὲὸ ἐν ὁρίῳ Ὠαθθπξ, ᾳυοᾶ πολλὰ τηϑσὰ δηγδπ ἀδο 
εἶἰο 84 τοχΐταπι ΒΕ ΌΤ, 6856 νἱἀδίιγ. «1 ὅδ. Χ, 2. δὲ γτὸ ἐν τῷ 
ὕρεν αἰ11 ἐν τῷ ὅρῳ, 8111 ἐν τοῖς ὁρίοις ἈαθεκἈξ, πὲ δἴϊδπι Βα 
ἀρῆς οὐϊτλοὶ τορόποῖθ πιδυδγυιῖ, Ρ8. ΤΧΧΥΙΠΙ͂, δά. εἰς ὄρος. 
μὲσ. ἐπ ππονιέεπι. ἨἩϊο αυοὰθ νούδπι μοῦτ, 8323 εἰς ὅ οὗ 

τοηυΐτοτο δαυιὰ ρᾶθοὶ οχίβιϊηιδπς, Ογαδίμκβ ἴθ ὅριον, ἘΦ ΡΣ), 
πδηβίοταιανῖ, 868 να] ἱρποταγιπξ νὰ} ποπ νἱάἀοταῃι νἱτὶ ἀοοιΐ, 
ἴῃ θα δῸ5 15 Ἰοοἵδ ( εἰῖαπι ΕἸΖ6ο. ΧΙ, 10. 11.) ΓΧΧ νοοδαι 

Ὧ,2) διρῃι βοδίοῃβ γαρῖοα δοοερῖθ8θ6. Νὰ λλω, πιοηέοπε 

ποίδῖ, - Μπ2, ναζέέδ. 1ε8. ΧΧΥΤΙΙ, τ. 4, 80. υδὲ πιοπῖοθδ βιιηῖ, 
1δ᾽ αυοαυδ τερογυπίως νἈ}}1ε8, δάθοϑπθ δὲ ἶι, 1, ὅρος γεβίο-- 
πεη; πιογμέαγιαπε τιοῖδτ, δαουπάμππι 1γολεεπέμ ἑσπέαπι. Ρ. 96. 
Ἰορεσπηΐ Ἐ», αὐυοά ἀούγρεα, ἐπιπέμπει Ἡοῖδῖ. - 93. οοἰξὲδο 
ἴε5. ΧΧΧΙ, 4, Ἐφοοῦ. ΧΧΧΙ͂Υ, “6. - τ91, δαηφιέθ. Τιονῖζ, 
ΧΙΧ, 526. υδὲ ργὸ 3":- Ἰορϑγαμΐϊ 255. Οοπῇ, Βουῖ, ΧΙ], 11. « 
ΟἿΣ, γπγγέμδ, Ζδοῖ, 1, ὃ, 10. 11. ὉΝὲ ρτὸ 3 ΟἼΙ, πιγγέεία; τὡξ 
γιμσαέιο τοἀάλμάϊς, Ἰεροτυηὶ 352, δ 9), ηῃοά Ῥτορῖπεο. 
δὰ τοχῖυτ μοῦσ. δοοαᾶϊε -- ὈΞΥῚΝῚ Ῥ᾽υτ, ἐογέμορα, ἴε5, ΧΩΥ͂, 
3. Ὁδὲ ρ]οτίᾳυα δα ϑιἐπηδηξ 608 ΣὩ 2) 10ρ͵886. δε πιϊδ1ῖ δὺο 
γἱάοίυΣ. Ναμι αἱ Ὠ. 1]. γϑζοιουιθιι ϑιδθοᾶση οὐπὶ ἔοσῖ Βοῦτ. 
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οσποϊοητιδ, πὰ σρυ8 τὶς σατι δολωξεπαίο δὰ 3, ἄταν. ο0η- 

᾿ς ἔυρρτα, ΝΣ «λῇ οδὲ ξωπιμέέ, οἷ «λλ! εωπιξάμε, πηᾶθ 

ἘΎΠΣ οἱ 5πὴϊ ἔοοα ἐμπιέάα, εοὰ ὅρη. Ὦ. 1. 8681. τηϑΙΔΡ Βοτίσα᾽ 
᾿ δοοιρίθπδηπι 688 ἀθ ατοσίδἐβ αέχμ6 σίογιοδὲδ, ᾳυοὰ οὔπὶ σο06 
1, ογπαρίέ, λόπογα ξοποτανὶξ, θ6π6 σου γθιἑῖ. -- ὙΠ. αἴδοῖιδ. 
ἍΜ 108. Ἡ,, 9. ἐγγίσατε ὄρεσε αἰωνίοις. Ἡΐο οἴῃ ἀυθίο Ιοροεῦηι 
ΘῊΡ 5. Οὐπέ,. φυοαπο ὅγπιπι, Ῥ5. ΟΧ, 5. “φι. εἰ Ἐα. 
Ομέπέ. ῬΕ. ΧΧΊΧ, δ. 4φυο8 βεαυΐϊξας ΦΠδγοπγηίμα. -- ἤΠ, ον, 

᾿Π δρΏδΕ τηοὩἴ8, Νυ, ΧΧΧΙ͂Υ, 8, Τπἀυδὶς Βῖο Ἰοροσαπῖ ἢ. - 
“δ: ἢ) πιοῃδ. Ὅφ. ὙἹ], 19. 20. ΨΙΠ, 4. δ. δὲ ΑἸ11 δαθρίδ8ι- 
1η6. Ρ5. ΓΧΧΤΥ͂, γ. δὰ ἀπθπὶ Ἰοουπι δωέχδ: ὄρη ἔρημα, τὰ 

ἀοίκητα, τουτέστε βόρεια καὶ νότια τμήματα. ταῦτα γὰρ, τὰ 
μὲν διὰ ψυχρότητα, τα δὲ διὸ ϑερμότητα ἀοίχητα μεμένηκε παν- 
τελώῶς. Ἰάοπν δά Ῥρ. ΧΟΥ ΠῚ, 9, ὅρος, παρὰ τῇ θείᾳ γραφῇ ὅρος 
ἅγιον, πάλας μὲν τὸ Σιοῖν κ᾿ τι λ. Ἰοῦ. ΧΙ, 15. ἔπελϑων δὲ ἐπ᾽ 
ὅρος ἀκρότομον. Τιδράτυπι ἰ-οὶ σα αν, Μ155.»5. δῖ, ἢ, 8.΄ 1,6ρ6- 

τοπε ὉΓΝΩ "1 ὃ. - ἜΣ ἴηδη. ΗΣΡΒ. ἃ θολὰ, διαζέαγο, Ῥδ. 
ΤΙ ΧΧΙΨΝ, 6. Τιοροταάς τ3ῦὴΠ Ῥ]ΏΣ. ἜΣ ἽΠ. δίκη τοοᾶὰο δα. 
ΨΙΠ, ε1. Ρτο [3 Ἰερθγαηῦ Σ357. - ὅπ. σθη. ΧΙΨΥ͂, 6. Νμαιν. 
ΧΧΙΗΙ, γ. Ώδυῖ. ὙΠΠ, 9. οἵ δἰὰθὲὶ δ]ιᾳποῖίεβ. -ὀ ἤπλῇ, σοη- 
οἱρίο. Οδι. ΧΙΙ͂Χ, 26. νηδν, σεμέξογοβ πιοὶ, ὀρέων μου. Τωερ,6- 
ΣΌΩΣ "1 ψγῈ} “ΔΝ, ὑποηῖθθ, οὕτὰ ἃυ8 νούδαιὶ 86] θηΐδηι ἽΝ 

. φοπϑίγαχοσθηῖ, [θοῖξο μβευὰ ἀυθῖο ροποΐηα,, ρδσυθμι οὗ ῥρδτα)- 
16]: ϑιτι δοπτδηκίασυπι, ρατγιπὶ οὗ Ἰοουπι ῬΔγδ] δ᾽ πὶ Το. 
ΧΧΧΙΠ, 1ά. τῷ "λἼΠ. - 5: ΜΡ) ΟΠ 814, Ὅδη. 11, 55. 45. 
- 3 γ5, ἀἰδεογέμπι. 2π0ο. ΤἸγεπῖ. ΤΊ, 8. - Οπῦθῷ, νξα ἐγέξα. 
Ναὶ. ΧΧ, 19. Ν. 1,.. - 5, αἰέμπι. Ἰοτεω. ἘΧΧΙ, 1». - 
ΌΜΩΣ, ράδονα, Ῥ5. ΤΧΤΥ͂, 15. κὰ ὄρη, ὈΒ1 Δα! θότο νοσέθγαως 
(σαοπῖδ8 φηΐπὶ πὶ Ῥαϊδοδῖζμα ρδδουΐβ ἀρυπάδρδηξ), δῃξ 8118 

858. Ἰοοα, δὲ δδθο ἴρβα ὁθαΐζϑιειδ Ἰδριΐασ, ῬΤῸ πιοῦθ δ ζὰ- 
Φροχογιπῖ. - ἜὍΠ2., δογγθπδ. πὸ. Τ)θυῖ. 111, 8. 860. οοἄ, Β΄αεὲἰ. 
"ἀπὸ τοῦ ὄρους. 86 ααἱὰ πδαθδ Ὁπ2 ποῖαι πιοπέθην, ἸΘ64ῸΘ 
᾿Ατηος ἔοϊξ πιρηδ, 868 Βιινίυβ, τϑοῖο σορΐδοὶξ δὰ ἢ... ϑδοΐαγ.- 
ζοηδεγρίιια, ἀοϊοεῖο ἀπὸ, ηαοὰ δἀμαρεὶϊ 6 νϑσδ. “δς,, τοῦ ὄρους 
δὰ νοῖθὰ σϑαυθῆτία ἡ ἽἼΠ ἪΣ ἽΨ ρου 616. - ἫΝ, μγόδ. κ Ἄδερ. 
ΧΥΙ, ,λ4. 2) Ἀερ. ΧΥΤΙ, 6. ΧΥΙΗ, κι᾿. - Ὡν, ρορεΐμδ. 168. 
1,.Χ1Ὶ, 18. Οοπξ, Οἰαϑοὶξ ΤῬλέϊοί, 8. Ῥ. τοδϑϑ. - ὭΣ, σωρδδ. 
Νυι. ΧΧΙΙ, 9. Ιου. ΧΥΠΠ, 4. ΧΧΊΙΧ, 6. -- 2.0» δοριμέονμπι. 
ε8. ΧΙΝ, 10. Ν. 1... «ὖ Ρὴ ρατῖ, ραδέογ. 168. ΧΧΧΙ, 4. υνὲ 
χηλξ πο ν᾽ ἀθη ΩΣ ξ352} 16ρ 1586, 804 35) ΘΧΡ]]!Ι 4886 ἀδ ρα- 

ο Φοιῖθ, Οομξ. δῥποπὲσ ἴσα. ποῦν, ν. 1τϑῆϑβεαυ. δὸ ζέον. Ν.. 1. 
8. τ. ὅρος. - δ, ἀρον. Αθᾶ; ν. 10. ΖΤλεοαῖ, 2 ϑδϊα. 1], 21- 

“ Ὡδὲ ἄυδε νθγβϑίομββ σοδϊ ποσὰ. - 580}, οἶξνμδ. 166. ΧΙ, 18. 
- ΔΊΔΩ, φοἰοναίίζο. ἽΖλσοα, α θαι. 1, 21. ὄρη ϑανάτου, υϑῖ 
Μομε,. οχἰδιίπιας 7ΤΑδοσοέέσπαπι σϑοθπὶι Ὠ ἢ 16818886 ἱπ 
ἄυδε βορδζαῖδια δῖ: 1 5. 58 ἃ ΘρῸ ΔΙΡΣΓΤΟΥ,, ὁρὴ Ὦ, }. Τ6» 

Ι ο , 
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δροπάοτο μϑῦτ, ἢ, 80 ὕτο πργἢ Ἰορῖδεθ πρνοη. ὕὑδοϊσεαπὴ 
γοῦθα ἢδθο ὄρη τὸν ϑανάτου ποι δυπὶ Τσοσοξίογιδε, δοἃ 668... 
τοδρῖαπι 6Χ ΪϊοῸ ἱπιογργοῖθ. - Ῥιδοίθιθ Ἰδρίτον δρυᾶ “΄4μξζαπε. 
Λιιοϑ. ΕΝ, 5. Ὡδὲ ταπιθῃ ὅρος ΘᾺ 8]ῖο ἐπίογρτοίθ ἱσγορϑίθ86 νἱν 
ἀεῖαγ. 1 Νῖδοο, ΤΥ, 46. ἐν τῷ ὄρεε τοῦ οἴκου ὅϑγνγμδ ττοχιδταϊίξς 
αὐ ἰἀέπϑ οἐγοκεέξιεα ἐφηιρϊ. Νατι 1ορὶς ὅρῳ, νοὶ ὁρίῳ, ἐπ Ξηέδιεν 
ἐπερὶ ϑῖο ἡποφυθ 1άδπιὶ δγγμδ  Νίδοο, Χ, 70. ῥΡῖο ἐν τοῖρ 
ὄρεσι ἰερ 886 νἱἀσδέυτ ἐν τοῖς ὑρίοιρ. 

ΟΡΟΣ ΤΟ ἍΨΙΟΝ, πιοπϑ ϑάσεογ, ΘῚΡΌ οἰ6], φαποέμαο. 
γήωπ, γι. ΤΧΊ 1γ, 860. οοἂ, Ολῥε. ἮΝ 

ὌΡΟΣ ΣΙΩΝ, πιοηϑ δέοι. γκ Ἢ ποπιθα Ῥτορσ. 169.1Χ, 
11. ἐπὶ ὄρος Σιών. Τιοροττιηδ ἸῈὉΣ ἼΠ. -« Ὑιδα ἀυσᾳθο6 αἰδδὲ 
αὐγμώδης » τατάβασις, οἵ μόνεμος. ἱ 

ὍὌΡΟΦΟΣ, ἐνοίιπι, ὀαπιόνα. 880. ΧΥ͂ΠΙ, 2. οχ ρταϑθοα 
ποίδῖ ρσορτίο αγωπα πὲ μάγραθ ρόημδ, ἱορεπα ας ἀοπιέδμο αἀ«᾿ 
ἰδέωπι αγεξὲφιείδ. ΝΣ 

᾿ΟΡΟΦΟΏ, ἐορο, οοποαπιθγο, 188, ἰάοπι. “4ε. 1 Άορ. : 
Υ͂Ι, 9. ὠρὄφωσεν. Κωῖΐψ. ἐστί. Ὑιᾶο δὰ Β.}. Ἥ.οπέ. - γῖ8ᾳ 
Ρδτῖ, Ῥδΐ.. Ζοσέεϑ. “χε. Αρρ. ἴ, 4. ὠροφωμένοες. 

ὍΡΟΦΟΙΤΑΩ, ἐπ πιοηέέδιεσ ναρὸν, αἷδρο. 4 ἹΝίαοο. 
ΧΙΥ͂, χ5. 0; ταιπδῃ τοοϊίυθ Ῥδὲ πέάμέαγε νοτεϊτυτ. ΥὙἱάο 
Ἠειγολέμνε. Ῥλοέέμο ζωσπ. α, 155. Οὁροφοικῶντα, εἰς ὄρη πε-΄ 
ριἐρχύμενα- 
ΡΟ ΦΩΜΑ͂, ᾿ἱ. 4. ὄροφος. 05, ἑαίιια. Ἐπ ΘΟ. Σ, ΧΙ, Ϊ, 46. 

κῬν, Ῥανίεδ. 2 Ῥατ, {Π|,.)γ. “«4εἦση. Υ͂. Ὁ. 5οό. Ὁ. 
᾿ΟΡΤΎΓΟΜΗ ΤΡΑ͂, Ἄοοέμνπέσιεπι ἡναένγές, αἷξέα οοξμγπὲς 

οὐδιι πιαΐον σὲ πέργέογ, 4ωάδ ἀρτπθη οοέμρηπέοαπε ρἈγαεὶέ αο ς 
ἄἶπμοίέ, δὰὲξ γόχς νοὶ πιαίθν σοΐεγπίοσιπι, ἂς Ζέαΐξ αἱ ΘΟ αὐὲ φασι 
νοσϑηῖ. (Ὑιά6 Φίίπ. Χ, 43. «““νέσέοξ, λὲδί, ἀπὲπι, ὙΙΠΠ, 15.) 
Ἐεῖ οοεμνγεὲς φσαεάαπι παχέπεα, ἀπαπὶ απἴδηι ΓΧΧ δυπιδογυηξ 
Ρτὸ φιανὲϑ σοέτεγηῖσο. ὦ. Ἑχοᾶ, ΧΥ͂Ι, τι5. Ναιι. ΧΙῖ, 5:1. 52. 
Ῥεδ]αι. ΟἿ, 389. 146 φυοᾳῦθ ΘαΡ. ΧΥΙ, 4. ΧΙΧ, 2. 271ὲ- 
δγοΐ. ὀρτυγομήτρα, ὄρτυξ ὑπερμεγέθης, ανὶ νίἀο 2πέέ. Ανὶ- 
δἐορῆ. ““». ν. ὅσ. ““ἐλεη. ΤΧ. γαρ. 892. Ε. Οοηξον Βοολαγεὲς 
Ἠϊΐογος. Ῥ.. 11. 110. 1. ο. τά. Ρᾶρ. 95. 
εὐ Σ τού, 1. 1. 

ὍΡΥΓΙΜΑ, 7όνεα. Ἰηνῶ, ἰάθη. ϑγπεπι. Ῥτον. ΧΧΠΙ, .᾽. 
ΕΝ Υ΄ ΖΑ, ογγξα. ἽΔ, οογἑαπάγωπι. ϑαπιατίέαπ. Ἑποᾶ, 

. 21. ἝΝ 
ΟΡΥΚΤΟΣ, 2οδοωο, φιὲ ζοσὲ νεῖ οὔοαὲ ροέοδὲ, Κοοϑὲ- 

ἰδ. ὉΔ5 ΕΒ πὼν δυΐ, πὲ 1115 ρ]δουΐε, σοπέγβοῖθ : ΙΒ ΡΠ. “ζει. 
ἴε8, ΤΙ, 20. ὀρυκτὰ) τυ 4υΐάοπι Βαρδϑηὲ δητίαυϊδοιπιὶ οοὐά. 

δ᾽ Τποδεγμτ ον ϑολοῖϊα : 

, 

Ηϊογοηγπιὲ αὰ Ὦ.}. 51 Ἰδοῖο βᾶπα 6δδῖ, ὀρυκεὰ, ζοϑαίέέξα, 'ιιθ 
ἀυθῖο ετυπε σισίαϊία, ὁ φεῖδι ἑάοῖα οοηποέοδαπέμ», ϑεὰ βυδρὶ» 
οἷο ΦΧΟΥΣ ΤΌΣ, δὐπῆ δοτΊρβῖ886 ὀρυχταῖς ἃ δἰπρυ]ατὲ ὀρυκτὴς, 
ἤοδδον. Ἡεεγολ. ὀρυκεὴν, σκάπτην. Αἃ νοῦθδαι ὀρυκταῖς 8008. 
ἄπης οοδά,, 4οἱ ὨαΡθης ὄρυγας, γὺ7)ὶ] ὀρυκτὸὺφ, γεὶ ορικτάρ. 

ἰ 

φγ 
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Οομξεον Οἱονέσέ Οὐοπιπιθμέ. δὰ Ὦ.. 1, Οδοϊογαμι ψαυραλι ἼΒπ 
εδὲ 7οώενο. Ζέπιπιογπιάπηπα σομϊοοὶς Ἰαροπάυμπι ὀρυκεὰς» Ὦ. ε. 
ἴνεαφ. ᾿ ᾿ 

ὋΡΥΞ, 7ϑδδβονῦ, ἐπδέγετισηέμε ζοδδογέμπε ἀσξιῦπ, μὸ 
ἔσγγα γξέμ' δὲ ἐαρέάες ζοαῤμπέων, 1ἴ, ογγὰ. απὲπιαὶ ἐπ σα-- 
Ῥγεαγιπε ( Ῥἰί. ΕΗ. Ν. ΜΠ, 58.) αἱὲ σογροτιπει σθη6 76, μοῦ 
φογπς μαδοῖ ἐπδέαν δεδμέαε, δὰϊ απὲπιαῖ, φμοά ἐπδέαγ τοῦ ὄρυ- 
γος 8. ζοδδογμπι ἐθῦτατε ἐχοανψαγα ροΐοδέ, ἑαίρα. Καέαδέκς σέ 
Ἐονδέογμμδ ὄονεηικ δγίνεδέγεπ, 7ϊρωεγίπα ὠγεπι τοἀαιϊάογπωῖ, 
γωὲὶ οέΐαπι δα 6 δομπι πιαχέπιδ  ζογογιεπι ρσΌπγ6. ὲδιζοσεσ οἷ 

“πηΐοογπόηι Θαπι ἰαοϊαπε “4 γέδέοῖ, ἀΐθέ. απ. 11, 1. οἱ ὈΙδι. ἘΠ. Ν. 
ΧΙ, 46. - πη ἘΠ ῬΊμν. ἐαέρασ, «44. 168. 11, 4ο. ὄρυξι. δ56ὲἃ 
νἱθ βϑιρτᾶ 8. ν. ὀρυκτὸς» 80 Ἴαγείαγιαγ δὰ Ηΐδροη. Τ. 111. Ε. 
29..- ἱπῶ, δωδαίμδ, ᾿Ἰ)ουῖ, ΧΙΥ͂, 5. δορέπρίεδ δὰ Ἡεεγολέιεπι 
8. ν. ὄρυγξ Ῥδτ ὀρυξ ρέδοσια, Ἀ, 1. ἰ 1616 ρῖτ. «Φελοηαοι ᾿ὰν. 111. 
6. 1. 2. ὀρυκτοὺς ἰγϑύας πιδπιοταῖ, - ἢ. “4104. 168. 1.1, 20. 
Οοπξ, “Βοόῤλανεὶ Ηϊόγος. Ῥ. 1. 110. 111. ος 26. ρᾶρ. 46 ξ6ᾳυ. οἱ 
σ. 48. Ρ. ογὅ. ΄ τὰ τὔτν 

ὀΡΎΣΣΩ, ͵)οάἰο. Ἔπ, ἰάθ. Οδα. ΧΧΙ, 50. ΧΧΥ͂Ι͵ 
15. Εχοά, Υ]1, 24. δὲ δι.ῦ1:. - ἄχτι, διδοίπαο, 1ς8. Ὗ, 2. 
ἴετθηι, 11, 15. - Ἴῶπ, )οαΐο, μεν οάϊο. Ἐνοο οὶ. ΥΠΙ|Ι, ὃ. -- 
ἼΝ35,), δίομξ ἴσο. Ῥβαὶμι. ΧΧΙ, 1δ, ὉὉῚ1 16ρῖ886 νἱ ἀητοῦ 5 Ἴ:5, 
νοὶ Ροῖϊϊ8, οὔῖ588 1 ἴοτᾶ Σὲ, 3. Οομ, “ῥοϊαοίζα ὁ. Ονίογε, 
Ῥ. ΧΙ. ρ. 200. δἰ ΒΏρτα 5. . αἰσχύνω. - Ππὼ5, ζοαϊίο, οβοαϊο. 
Οει. ΧΧΥῚ, 6. 1,, δ. 2 Ῥαν. ΧΥ͂Ι, 24. δὲ 4]1δ1 δ᾽ ᾳααοεῖαβ. 
Ἐα. φωΐηέα Ῥβαΐα. ΟΧΥΤΠ, 856. - 5, ἰάδιι, 168. 1,1, ι. 
γίἀ46 φιοσμε υχζχ᾽ δε. Ποχαρία ἰυὰ. ΧᾺ}, 21. -ὀ πῶ8 ῬΙΒ. 
Φαδομῖρο. ΖϑοΟΙ, ΠΠῚ, 9. - ᾿Ρ, 70αϊο, οχϑοίηπαο. ϑγπιπι. 1685. 
ΧΧΧΥ, ,5. - "ϑᾺ, πιρίξμεδ, 2πη0. Ῥτον. ΧΧΤΧ, 22. οἵ οσοά. 
άϊεκ. ὀρύσσει γὑτο ἐγείρει. Ταορόγμθ δὰ Ὦ. 1, οοπτϊοῖς, Ιερϑη ἄπτι 
6886 ταρασδεῤ (αἴ ταραχὴ μάχης οαρ. ΧΧΥΪ, 41.), γε] κορύσσεε, 
Ἠμοχιοῖο κορύσσειν πύλεμον ἀἰχῖς Μοπιον. 71, β΄, “γά. οἴο. Ἠυ- 
ἦμδ ροῃυϊηπτι 5] οβϑθηα ἔοζθι ἐγείρει. Οοπξον Οναονὶὲ Ζ,6οἱέ. 
ἩἩδεέοώ. αὐ ϑομέωπι Ῥΐογο. ᾿οὅ. ΤΟΙ. ΥΙΗ, 9. δι:. ΧΧΎΥΤ]ΤΙ, 27. 
ΧΙΊΠΙ, 20. : 

᾿ς ὈΡΦΑΗΝΖ',“, ονδίξαθ. 45), ἰάφπι. 165. ΧΙ ΤΙ, 8... 
ὌΡΦΑΝΟΙΣ, ονδιια ραγεπεξόιδ, ριωρέδμα. "γλ, ρογαργὲ- 

π8. Ἴλεοα,. δοὲ ὩΩΧΟΑΧ 860. ον. Ῥβαϊαι. ΧΟΙΠ, 6. 8εὰ Ροτ--᾿ 
. τυτἢδϊυϑ 658 101 γϑεροσυχα οτάο, δὲ σρροποπάμαῃ; γήραν καὲ 

προσήλυτον ἀπέχτειναν καὶ ὀρφανὸν ἐφόνευσαν, οἴ αἄδο ὀρφα-- 
ψὸς οαα την τοξοσοπάσαι δἰῖ. - Ὁ, ἐσπιρέδ., ῬΑ]. ΤὮΧΧΧΙ, 

ὅ., 810 διοέδως Τγοπιπιΐπι βεοαῖιδ. 864 πι8]6, πᾶπὶ δ ἢ. ]. 
δρυὰ ΤΧΧ ροτιμπίαςίο νοεθοσγμηι Ἰοσαπι μανοῦ, θὲ Ἰοροη παι 
πτωχὸν καὶ ὀρφανὸν, ὧἴ φαοᾳυθ μαροὲ Ζθοφοίζο. - ἤϑπ, ςα- 
ἐον». [οῦ. ΧΧΙΥ͂, ᾽ι9θ. Νεπιρα Ἰοροτδηῖ δϑ 5... - 45, Εχοά, 
ΧΧΙΙ, 22. 24. Ἰ)ευξ, Χ, 1ὅ. οὖ δἰ: δαδρίυ8. δῖτδο. ΤΥ, 10. 
μήτηρ ὀρφανῶν, ταδῖος μυρλ)οτυμι, δ, 6, νἑάμα. Ιιὰ ὅγγιεδ οἵ 

΄ Ὲ “-" 
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Αναῦδ: Ὀπᾶἂδ Δρρατοῖ, ὀρφάνὸον δροοϊδιῖπι δὲ κατ᾽ ἐξρχηὴὴν σιπν 
ἀϊοῖ, φμὲ ραΐίγα ογδαξμε 65έ, Κμίφ. Βαῦφὲ ρωρέϊι δ. Ἡδογοῖ. 
ὀρφανὸς, ὃ γονέων ἐστερημένος καὶ τέκνων. ὃὮς ΝΣ 

ὈΡΧΕΌΜΩΠ, βαἰο. ὩΣ ῬΙΒ. δαϊξο. α(φι ἃ ὅδ. 
ΧΥ͂Ι, γ5. ὀρχούμενος, ϑαϊξαηδ. - Ἠ5 ῬΙΒ. ἐγέριραδο οπεγιέδιδ 
φἰγίδωδ. 4 δδια. ὟΙ, 16. Κζμῖρ. διεδοιέοηέσηι. -- Ὧν, “αηδ. 
488πι. ὟΊΙ, 20. ἈδΣ ὀρχούμενος Ἀδθ68 ΒΔηο τατίοτθαι ποίλουδηι, 
φιὰπι Κμόσαέμθ ψοοθ δοωῦγα ΘΧΡΤΙΙΏΊΟΤΟ νοΪοῖϊτ, ὑῃἀθ ποὺ 
Οριι5 δεῖς οὐαὶ ΠΟΒΏΏ]116 δἴδίαοσα, ΓΧΧ ]οοΟ 5 16 1886. 
ὨΥΙΡ Ἢ. -' Ἵ, δαζίο, 1 Ῥατ. ΧΥ͂, 29. ΟΟΠ6]. Π|, 4. 1ε6. 
ΧΠΙ, 21. ὕογθιπι ἀοἀποίξας ΑὉ ὄρχοις, νἔπθαγιωπ ογάἑπέδιε, 
ἰπ 4ιῖθαι8 δητὶαυϊδϑίμιϊβ τοχαρουῖδυθ σνἱη ἀθιιϊδηῖοθ ομοσθᾶα 
ἀυρεῦδεξ, Φλανογέπες ἴὰ ῥρχηϑμοῖφ᾽ Τὴν τάξιν τῆς φυτείας. 
ὅρχους εἰώϑασε λέγειν οἱ ποιηταί. καὶ οἱ ὀρχησταὶ ἐντεῦθέν, ὅτὸ 
κατὰ τὴν τῶν βοτρύων συγκομιδὴν ἐν τοῖς τόποις τούτοις, ἐπειδὲν 

. ἔυχον τρυγώντες, ἀπήρχοντο ϑεῷ χορξυαντες, καθάπερ κωμῳδοὶς 
ἐξ οὗ καὶ τὸ ὀρχῶ, ὀρχήσω, ὑρχήσασϑαι. Οομέες ποίδια ἴπ 
γ, γυρεύω. βὸ τῇ 

ὈΟΡΧΕΩ͂ΣΘΑΙ ΠΟΙΕΩ, φταϊέᾳνο ζαοίο. “2... Ἡ!ρΆι. 
"αἰίατε βαοῖο. ὅγπιπι, Ῥε. ΧΧΥΤΙΙ, 6, Ἡδεγολ. ὀρχεῖται, δια- 
σείεται, ὩἈΌΪ νἱάδ μέ. ν δύο 

ὋΣ, Ἅ. Ὃ,, ατιϊουΐϊυδ ροδβιροβιέίνιιθ, φμΐ, 4μα6, 
φιοά, ῶνμ. Ὥευι, ΧΙ, 20. τὰ ἔθνη. εἰς οὖς συ πορεύη ἐκεῖ, 
ἐηῖ68, δά 4085 ἴω 1018. Ὑ7146 οἐ Πευῖ, ἡ ἽΠ|, 37. 6οἐ [ὁ8. 
ΧΙΥ͂, 17. 516 δρμὰ Αροείο]ιηι ἴῃ σοϊδῖϊνο ἀϊνοτγδίϊαβ ρϑπϑτίδ 

οἴ ὧὖ δοτοοδάδηϊο, Οδ]. ΤΥ, 10. τεκνέα μου, οὖς παλεν ὠδίνω. 
Ῥίυτα δἰπδιαοᾶϊ δχϑηιρὶα ἀαδις Οὐαδοίως Ῥλέϊοί, 8. 110. 11. 
ι, Π, ὁ. 16.,Ὁ. γ26. Οομξ, δῖ, 4086 ὁχ Πεγοάοέο ποϊαὶ 7 α- 
ρλείδια αὰ ἸνΙατῖα. ΧΧΥΤΙΙ, γ0. Ρ. 186, Εχοά, ΧΧΙ, 8.. 5) αὐὖ- 
τῷ καϑωμολογήσατο. Ἐοτὶς Ἰοῤδιάμπι ἦν κο. το ἕν, φωᾳπνι ἀα- 
ποημπανὶξ δὲδὲ, Αρυὰ Τλεοάοέέξοποπι ἀαΐθϑιι 1014. ῥῬτο ἣν ἀΐσδη- 
ὄυπι ροτῖυι5 ξυΐδ5θξ ὅς, - οὔ ΘΝ, τἕγ, φιῖ, Ἑχοά. ΧΧΧ, 55; 
ἦ8, Τιονῖτ, ΧΧ, 11. οἱ 41181. “425, νἐγ. Ῥγον. ΧΧΙΧ, 5. - 
Ὁ, φμοά, φμοπέαπι., Οοη. ΧΧΥΪΙ, 26. ὁ δὲ εἶπεν, ὃ παρέ-' 
ἑωχε κύριος ὁ θεός σου. ἐναντέον μου, 1116 Δυΐεαι αἰχὶς, ἀυοηΐδπι 
οὀγθηῖτθ πλεῖ ἔδοῖς ΤοπιΐπαΒ Τϑυδ ἐπυϑ.᾽ - Ὁ ῥτὸ Ἴων. Ῥβ. 
ΟΥΧΥ͂ΤΙΙ, 5. Ηἰδ Ἰοέϊο᾽ ἃ ιδίϊο ἂ)ὸ 7γοπὶπιϊδ ἴατα ποῖαι 
Ἰίοσαὶ ποῦ πα 1] 8116 αδάοτθ, ῥσγομψῖὶ ὁδ. τὰτὴὶ η΄ ΟΟ]]δοϊαμοίδ᾽ 
ποὶβ οἴεσχαπε, ἵμ, λαμᾶ. ΤΆΒτόπ. Ἔν Ἵ2.. ρὴ πρὸς ὑμᾶς 
δεὰ Ἰοσό οἱ Ἰερθπᾶμπι εἐξ 5[ὴ6 ἅθπθ1ο οὗ, μι ἀ!βαερθ᾽ ἴῃ ρταδ- 
εἷβ ροϑεῖβ οοουστίξ, πὲ εἴ νὺχ δο]θπηῖ8.: εξ τὸ» ὀηλπδα, ϑὲχές " 
ἅπαπια ἰὰ «Ἰπεέδὰνν. Β δὶ, 'ΐρ. ἼΥ͂. Ρ' γάδ. δύ 'Σόροτιιεγϑ τη8“ 
νὰ], Οαρρείϊο νοτο ἴὰ ποὲξ, ἐγίξέ. δὰ Ὦ,1. εἰ, δ᾽, μέείγιαπι, ρχαθ-' 
λίδοδῖ, τε ἴα ἑαχῖα ΒΘΡσ. ποι ἐἐἶ) Ἰδοΐπτῃ διότ, 804 μηδ, βοσ 
δηδα: ὠδέμαπι ΨοΒ Οὔμιε8 αἰξοησογοίϊδ δὠΐο ἐαπε πιξδον αδέδᾷ; 
ἐρροίᾳομζο. «- ΩΝ3.) ηἰρδππαὐπιοαιπν. “4. Οὐ εἰ. Ἃ, 5. ἐν ᾧ.; 

ΟΧΧ ἐν οἷς. Τιοξοταμε Ὑμμ5. ἡ ἥν Τοῦ, ΧΧΎΥΠΙ, 25. ἃ ἐποί-" 
ΟΣ ΘΟ 

! 
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ηῦεν. Τισρα: ὃς ἐποίησεν. ᾿Πίεροπγπι. φμὲ ζετο, ἘΓοἄδαι τιοᾶο 
ἀυόᾳυθ δρυᾶ ΤΙΧΧ 106]. 1], 26. ἃ δπί6 ἐποίησε πναϊαπιάυπι ἐξ 
ἦῃ ὃς. υἱ΄ “ταῦϑ᾽ αυοαθε Ἰερίτ, - πε. Ἠοϑ. Χ, δ. .ὡς, υϑὲ 

- οουξετθη ἄν οπὶ αμοοπέωε. Ὑιάοῖυν βου δοηάππι ὧν, αἱ 51ξ 
ἴρϑᾶ νοχ δοδταῖοα -ὀ θυ, ἐμαέσέιμη. ζηο. 1ε8. Χ, . τὰ 
ἐῶν, φάθ διεγιέ αἰξομμῖμδ., δῖ: φμαθ ρεγέϊποπέ αὐ αἰέψιοπι, ὩΣ 

, Τὰ τῶν βοιδὰ ἐν ἀ τοῖα]; δοοϊρίοπάπιπι 6656 νἱδείυτ, ἱϊὰ υ;ξ διαρ-- 
πᾶζειν ἀθῆη88 κε Θοπαρῆ δῖ »νἐπιὶ ξαοογο. Ῥοῖεβῖ ἰάθη ροϑξ 
τὰ τῶν οἴΐδπι δυρρίετί χρήματα. Οοηξ. Δα ἢ. 1. ηοπεἐβαωσοηΐιεπε. 
“αν. Αἴφω. τϑδΐπι, Χ, 24. Ὀδὶ ῥτὸ τὸ λέγειν Ἰαροῃάυμι 68ὲ τῷ 
λέγευν. Τ οοάοέ. ὅτε ἐλέχϑη. -- ἴτ, Τα. Ἐοοῦ. ΙΧ, ἄ. Τιοσο 
τὸ δπῖθ σημεῖον 101 Ἰοροαμάυπι ταῦ ὁκ βεηξοπία δωχοιίἐ Πεπι. 
Ἑναηρ. Ρ. θιὸ. Ἰάσπι φυοάιιθ ν]8δὲ ἀθ ν. 6. Οοπέοσ ἴδπιθπ 
Ἢ. Βεηκοὰ δγηέαρπια ῖδϑ. Ῥ. αἰθ. Μίοϊ. Ἴ,, 1. ἃ διίϑ 
ἔπεπόδησεν 860. ὀᾶ, “1. πλεοναζεε, εἴ νἹάεῖυν οὔπὶ 6 τορεῖὶ- 

Ἑἔϊομα ργδεοϑἄδοηιθ αἱρβα νοοΐβ πρωτόγονα, ἴππι 6Κ ῥὕτᾶνδ 
Ιουτομθ πέπονθεν ΡῬὲο ἐπεπόθησεν ( Πέεγοη. μας ρα884 65), 
ὯΔ6 ΤΟα]ΌΣΓΙ δηῖθ 86 σι ου]υπ ἃ, Οσίαπι 6686. ϑῖτδο. ΕΥ̓͂, αι. 

4) ἀμῖα μήτηρ τιιϊδυιππι εδῖ ἴῃ ἥ. Κμῖσ. πιαρὶθ φιᾶπι πιαξδν. 
Ταάϊι. ὙΠ, τ. καὶ νῦν, εἰνες ἐστὲ ὑμεῖς, οὗ ἐπεειράσατε εὸν 
ϑεόν; ἴααι νθτο, γοϑ. αυληᾶπι Θβ18, φεΐ᾿ (ἢ. 6. μέ νο5 ) Ῥδδατα 
ξαπίοιϊς ἢ Βατύοδ. ΤΠ, 25. οἱ ἐπὶ τῆς γῆς. ἴωθρ9: τὴν ἀπὸ τῆς 
γῆς. ἔωῖρ. μας αἷδ ἐάγγα δεέ. ἜΝ 
᾿ς Ὁ, ΤΜ 'ἜΑ͂Ν ἯΙ, φωϊα οἱέ. ἸῺ, φδα αϑδμα. ΧΥ͂Χ, 5. 
ὄψομαι, ὅ τε ἐὰν ἢ, νἱάενο, αυϊὰ δ::. ᾿ 
τ; ΑΖ, ἯΠΜΠΜΠ ἢὲᾷ(ηι, φᾳωοζιοξομῆφιφ. ὅ Ἐπβάτ,. Ἱ, 51. 60]]. 
ὁ ΟΒτου. ΧΧΧΥΙ, 16. ΝΣ 
ς΄ ἡ 4᾿ ΟὟΝ, 40. γρόνου, α΄ ἦμο ἐεπερογθ. "Ὧ Ὁ, α αἰϊοεδιι. 
Ἠοϑ. Χ, 9. -᾿ "22, ἀ. 1ον. ΧΧ, ἅ. ἀμὴν 

ἼΣΩΣ ΟὟ“ (50. χρόνου), ἀοπος. 5 τ, 1, 5., ἈΘθτ. ἽΨ, 
40]. 2 Οἴτοι. ΧΧΧΥ͂Ι, 16. ἜΝ ἫΝ ' 
εἰ ἘΌΠΕΡ, φιοά, 88. ΧΙΧ, χδ' - γιάθ. δἴδὶ ἔλαττον, 
μέλλει » “τρόπος; οἱ οὗ. ᾿ τς ᾿ ᾿ ᾿ 

ὍΣΙΟΣ, ϑαποΐμδ, μμγεθ, δοδμδ,. δεπέρτιεθδ. ἢ, ῬΈΡΙΘ, 
ῥον. ΧΧ, 14..-- τς, δοπίρηξέαα. 165. ΤΟΥ͂, 3. τὰ ὅσια “αβὶδ 
αὶ πιστὰ, ᾿Ῥ»γοπιίδφα ἰλανὶαὶ ἀδῖα ἄτα. Οοπξὲες Ζούωπι δὰ 
ἀοι. ΧΗ, 54. Ρ.. 1.1.7. 80..ἐς, Ν. Τ' 6. ἅν ν. τ ἀπ, ὅδ- 
πιέρπμα, ἴϊ. ϑαποξιξδ, ρὲμο. Ὥρας, ΧΧΧΙΙΙ, 8, 2 54, ΧΧΊΤ, 
46. Ῥβδῖι. ΤΥ, 4. ἀι 1, οἵ 1101. - ὙΠῸ, μιγηϑ. Ῥτον.- 
ΧΧΙΙ, εἰ. ἀγαπῷ χύῤιος ὁσίας καρδίας, δἀπιαὶ Τ)οπιΐαυβ ἐοτᾶα 
ῥνα. 750. Ῥβα1πι. ΧΥΤΙ͂Ι, το. - ῶν, γϑοίμδ, ει. ΧΧΧΤΙ, 
14. - ως ρακ. Ὥδαι. ΧΧΙΧ, 40. ὅσια μοι γένοιτο, [ἀ58 
πιιλὲ 5. ρηξ, δοξάαπι γς ὁσιότης. αἰ 2, ἐηΐοβον, Ῥίον. 
ΧΙΧ, 10..- Ὡ ἢ, ἐπέοργέξαδ, Ῥτον. Χ,50ο. - ΘΔ Ώ, ἑπδέοσαν, 
τον. 1,21, Δπιοβ, Ὗ, 19. Ῥτδοίογοα Ἰδρί ταν ρυ ΠΧ ΧΡ σον. 

ΧΧΙ, 15. δὲ ἐκ δοπεβηιία Ἰασρεγὲ ρτοάθε ὃ τονοοδῖο, αυοὰ 
οῥοτῖαΐξ, πραιθ΄ ἐδῶϑα ἂν ήσν ἀϊθιγαμβοδᾶο, ϑϑυΐ. 86β. 

΄ ᾿ ἢ . 
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ὍΣΙΟΣ ΕἸΜΙ --- ΟΣΜΗ' ς.ς 6 κδι 

ΟΣ, 1γ. 15: 61:89 ΔΡῬΟΙΙΔΏταΣ ὅσιοι, Ὦ... 6. ἅγιος, 12εο ἀἰκαεΐ, 
60}]. ΧΥΤΠ], τ. δ. 9. Τὰ ὅσια, βαποία, 4μα6 ἔα φιεπέ, αο 
ψίγι μὲ. δὲ ἰεσέδμα αἰνὲπἐδ οοπυσηέμπῆ, 860. ὟΙ, 10. οἱ γὰρ φυ- 
λάξαντες ὁσίως τὰ ὅσια δσεωθήσονται, 4 βαποῖθ σοαπξ, φιάαα, 
αὐ Τόομπι δέμδηωσ, ομεέξιτι ρργίπθηξ, ϊ δδποῖὶ ἐσδοϊδραμπῖατ.. 
Ῥωϊσαίωθ οοπνθηϊοπῖος βοζϊοῖ οταϊίουϊβ τὰ ὅσια Ρὲζ ἔιιδεα 
ἐαηϑέ τ, Φογό. ΧΧΊΙΙΠΙ, το, 8. τὰ πρὸς τοὺς ἀνθρωπους δίἰ- 
καία, καὶ τὰ πρὸς τοὺς θεοὺς ὅσια. 1)6 ἀϊλδοτϊλῖτ6 ἰαἴον ὅσιον, 
ἐΐκαιον εἰ ἱερὸν νἱᾶ, Τ᾽ Οννέδί δὰ Ολαγίξ. Αἀρλγοί, Ῥὰρ, 267. 
Ἠωγοῖ, ὅσιος, καϑαρὸς, δίκαιος, εὐσεβὴς.» εἰρηνικὸς, ἁγνός. 

ὍΣΙΟΣ 2 Μ1΄. φαποῖμδ δι, “ὌΠ. ἩΣΒρ. δοπώπι νοξ 
ἑαποέωπι γηα ρτασδίο, Ῥε. ΧΥΤ], “ὃ. 

ὉΣΙΟ ΤΗ͂Σ, δαποξίίαα. Ὑ)ν., γϑοεξῥέμαάο. Ὄδθαϊ. ΤΧ, δ. « 
ὁ ΠΟΙ ΙΓ, 65 ὨΙΌ, πιογϑ. Ῥτον, ΧΙ, 84. τῇ ἑαυτοῦ ὁσιότητι. 
ἰωρεγδ ἃτ Ὀ1τταῖοσ, 608 1000 1.152, ἐπ πιογθ δα, 166 1826 1505. 
δεὰ ἰδὲ ΠΧΧ ᾿τὰ το ἀ 1856 τἰἀοπίατ, ποη οὗ Ἰοοϊϊομΐδβ νατῖδ- 
(ἴδηι, 86 ἃ ἐπ ᾿πιδυρτοϊδιομδ σοηϊθοῖαγα, Οὐγποίζο α Σαραα. 
εὦ 8.1, ΤΙΧΧ νοοῖ ὁσιύτης πονῦπι δἰροϊβοαζαμι ἐσίθ 1886 νὶ- 
ἀεπον, ;ξ δἱρηϊβοθῖ 1. 4. ὁσία» 1. 6. πιογέμογιντπ δχοφμίαα, 
ἴσωπι ἔμβέα ραγοεπέαξέα, ἀπέπιαγιπε ἐπρέαξέἑο. - ὨΉ., ἔπέθ- 
ξιίασ, ἃ ἌςΡ. ΙΧ, 4. - δῆ, ἑπέσρον. Ἰυαᾷ. ΤΧ, χ6. 866. οοἀ, 
ύσοπ. (4). ι 88πι. ΧΙ͂Υ, 41. ὁσιότητα. ὅ84ρ. ΙΧ, 5. ἐν ὁσιότηεξο 
καὶ δικαιοσύνῃ, ἰἴῈ βδμοῖϊ[δῖθ ὧὲ ἐπδεϊα. Οοηξεν ἴχυο. Ϊ, 78. 
διΡ, ΧΙΥ͂, 50. υδί ἴαθθη δογίθαθ οσαϊϊομίβ βοδβίῃϊ]δῖ, τυξ ἰοοο 
ὑσιότητος τορ οι αἴας ἰσότητος. 

ὍΣΙΟ᾽, 22, ταποέέῆοο, δαποῖμπι τοδδο. “ὉΠ ἩΠΒΡ., 
η84, ΚΧΙΙ͂, 26. Οπιπεο με. Ῥε, ΧΥ͂ΠΙ, 8. ὁσιωθήση. 88}. 
ΥΙ, το. ὁσιωθήσονται, φαποέξ δοὰ ἐμδέξ ἀδοίαγαδωπέων, δὲ δχ 
δὐϊυποῖο: 2220 ρῥγοδαδιωπέμ, Ῥταθαιία δοοίρίοαϊξ, ΖΚ μἰσαΐιδε 
εἰ ποαδε 2. 

ὍΣΖΩΣ, εαποίθ, γίδ, εἰεοοπέεν. ϑ88Ρ. ὙἹ, ιο. μῖρ. 
ἐμέο. ϑῖταο. 11], 22. ομπι᾿ ἀοδέέα γενογοηέξα. ἔζωζρ. δόπεραν. 1712-- 
"γοῖ,. ὁσίως. πρεπόντως» δικαίως. Οοπξ, ΤΡεγέχοπ, δὰ “4οἰΐαη. 
ἤ, Η. 110. ΤΊ. ς. 51. Ρ. 155. ᾿ 

ὍΣΙ ὩΣ ΠΡΑ͂ΣΣΩ, δφαποίεαβο, μὲς αρο. “ὉΠΏΣΉΠΒΡ, 
ἰάθη, ὅγπιπι. Ῥ8. ΧΥ͂ΤΙ!, 28. προς ὅσιον ὁσέως πραξϑεις5 θτρἃ 
Ῥί;πι ρα 8 ρϑσγθδ, ἢ. 6. Ἔτρᾷ Ῥίοδ δοΐεβ δοίαγαγα ρίεέαέδπι 
αἰφι ἀπιογέπι. ΕΟἸΧΧ Ὅμο νεῖρο τοάδυος ὁσιωϑησῃ. ος 

ὈΣΜΗΣ, οὐον, οὐδν στανέδ, ζοσέογ. Ομ, ζοσέον. ἴδ68. 
ΧΧΧΙΥ, 5. ἀναβήσεται αὐτῶν ἡ ὀσμὴν δδοθηάοὶ ὕγοοέον ᾿]Ἰοττηι, 
ὅγπιπι. τ δυσωδία. - Ἔν 3, νοχ. ἴοτοιι. ΧΧΥ͂, το. ϑ86ἀ νἱἄε-» 
ἴὰς 101 φοσίρεαπι ἔαΐδε6 φωνὴν μύλου, ηυοὰ ἀεξοτγπιδῖαπι ροδῖ» 
ποῆῃτ ἐξ τἴϑίσμι ἔξ ἴῃ ὀσμὴν μύρου. - πλ. Οοη. ΧΧΥ͂ΤΙ, 
ὅς, Ἐχοά. Υ, 41, Σ,ονῖς. ΧΧΥῚ, 51. δὲ δἰἶδι δαορῖυδ. Τιοντ, 
ἹΠ, 9. ρο ὀσμὴ δρυὰ 1ΤΧΧ τεροποπάυπι εβὲ ὀσμὴν 6 οοᾶ, 
ὕύχοη. δ οὐϊι. Οὐπερίμέ. Ῥδηᾶοε δηΐτπι αὖ ἐποθήσει, νοὶ ἐπε- 
ϑύσει, ἴα 7οεέονδ ποϊῖοπο Ἰοχίξως 2 Νίδοο. ἘΣ το διὰ τὸ τῆς 
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ὁσμῆς ἀφόρητον βάρος, εἷ ἰθϊᾷ, ν. 12. καὶ μήτε τῆς ὀσμὴς αὐτοῦ 
δυνάμενος ἀνέχεσθαι. δῖ. ἀποαπο Ἰορίταςν ἴοΡ. ΥΊ], 7. δὶ νευθᾶ 
ὥσπερ ὀσμὴν λέοντος (4υϊουβ ἰδ] τεϑροηᾶθε ἴῃ ἑοχία Βορτ.) 
Βοολαγέως Ἡΐέογος, Τ΄ Ἰ. Ρ. γάά, τεοῖο ρ᾽οββϑαπια ἰυΐίοδε, 400 
υΐϑ βρόμον Θχρ]οανοτῖς, Οδοίδγαπι ΟΡ ζδοπΐα ἂρυὰ ὅ0τοςβ 
(ΟΕ, “4εδεπιαππὶ Βὲδὶ. Ονέδπε, Τ΄ 1. Ῥ. 190.) ῥτο ἔεργα Ῥομῖ- 
ἴυτγ, ἃ ἔοοτἀο Ἰδοῦυμι οἄοτο, 51 }1ΠΠ1|Π|πηὼ δἰ, 4 υει ἰδργὰ οοσ- 
τορῖϊ ἐπα [66 8ο]θηῖ, 2 Νίδοο. ΙΧ, 9. Ιυἀτῖ8. ΧΥ͂Ι, τθ. μικρὸν 
πᾶσα ϑυσία εἰς ὀσμὴν εὐωδίας, ποι τι]ΐυτα νδ]εῖ δδογίβοίυ δά 
δεπενοίοπέλαπε θεὲ οὐδὲ αοφωίγνεπάαπι,. Οοπῆ, ῬΆ1]. ΤΥ, 16. ’ 
ες ὈὉΣΜΗΝ ἭΔΕ ΑΙ, οὐοῦ δμανἕδ. Ἐ3 ὩΣ, ἀγόπια οὐογαέιεπι. 
1ε6. ΤΠ, 25. - ιάθ αἰϊϑοΐ εὐωδέα, δὲ μύρον. ἢ 

ὍΣΟΣ, φιωαπέμδ, φωΐξξωπφιθ. τῶκ. Νύ. ΧΙΧ, 5. πᾶν 
σκεῦος, ὅσα οὐχὲ δεσμῷ καταδέδεταν ἐπ᾿ αὐτῷ, ἀκάϑαρτα ἐστι» 
ηηπΐα Υ8δα, ἡμαθθεπᾷμθ νἹΠΟῸΪΟ ἴῃ 86 οΟἸ]ἶραῖα πο δυηῖ, 
Σρυστα δυμξ. Νοῖα δὶς δι ]αροη πυιηθτὶ, Θὲ νἱάδ δ1πι}}18 
ὀχεαρ]α αρυὰ Οὐἱαεοίμπι ΤΡ ἑοὶ, 8. 110. 117, τ, 11. σδπ. 17. 
.4..}) Ἀ66. ΧΥ͂ΤΙ, 8. οἱ βασιλεῖς ᾿Πσραὴλ ὅσα ἐποίησαν, 4τ86- 
οὐπαυ9 τορ68 ἴδγ86}}5 ἔδοοσδηῖ. Δάάδο ΓΧΧ 860. ἴσον. ι Ἀθρ. 
ΧΙΥ͂,, 109. ὅσα, υοὶ Κμίραίμα θη ἐγδηβῖυς ροΥ σμρπιοάος 

. ἙἘχοάα. ΧΧΧΥ͂, 21. υδί οὔπι ὃς ρογπιυϊδῖας ἴῃ οοὐά, 2 Άερ. 
ΧΥ͂ΙΙ, 8. υδὲ Ιοοο ὅσος τεροπθηάυπς 6βὲ ὅσα, υἱ Βαβεὶ εὐ. 
Οὐπιρίμέε. Ἐδᾶθηι νοχ 1014. ν, 9. Θχρθηρθηᾶα δβϑῖ. --Ἦ ὝΩΝ ὯΝ, 
φμοπιρἄο. 3 Ἀερ. ΧΧ, 5. μνήσθητε δὴ, ὅσα (το καϑ' ὅσα) 
ἐπεριεπατησα, Τϑοοτάατο 40.8680, φιοπιοάο διωθιϊαναδτίαι. - 
91, διδίοεηδ, Ὅδαι, ΧΥ͂͵ 8. - ᾽5. “φω. ὅγπιπι. τ 88. ΧΧ, 5. 
ὅσα. ιάετουν Ἰοερϑηάαπι εσεὶν δυῖ, αυοά ρεορίυ8᾽ δὰ Ἰεσιϊοποαι 
ἐπυρτθββϑδπι δοσθάϊξ, ὡς ἄν. - 5, οπιπίδ, 51}, ΓΧ, 20. υδὲ 
Ῥοβῖὺ ἢὉ5 οπιΐβδβιιπὶ δδὲ Ὕυ. ϑῖο δὲ 42]181 ραϑββίπι οοοιχγίῖ, - 
ἐὺ), ρἱοηεμᾶο,. 1 Ἀ6ρ. ΧΥΤΙ, ἴω. Βδῆθ αὐοδᾷ δϑηβιυα, - 
Ὧν», ἐσπὴρμθ, ΟΟδ6], ὙΠ, 9. Τυοροζμης ὯΝ. τ ΜΜδοο. ΧΙΠΙ, 58. 
ὅσα Ῥτο καϑ' ὅσα. 5 Ἐάν. ΥΙ, 52. ὅσοι ἐὰν, φιιϊοιπαια ἰθπεπ, 
οἾ414. "1 υὖϑὴς 5, Ἐδᾶγ, ΥἹ, αι. 5 Ἐβάτ, ΥἹι!, Χὃ. 0011. Ἐάτ. 
ὙΠ, 20. ππΝ 

ἘΌΣΟΝ. Ἦν, ἐαπέισπ. Οο. ΧΧΥΠΙ͂, ὅ0. ὅσον ἐξῆλϑεν, 
δι 4111} οοἀά, ἄδηξ ὡς ἄν ἐξῆλθεν, φυοᾶ ξοκία586 ταοεῖτι8 6βἴ. 
ψιάδ τάπιοι “Πὐγεϑολιὲὲ αἀἰμοία, Τλωογά. Ρ. θ6δι. - Ὁ;, ραωμκαέές- 
ζωπν. πο. ἘΘΟΙ. ΧΥ͂Ι, ά. κατὼ μικρὸν ὅσον. Ὑὶάδ δυρζᾶ 8. 
μικρόν. ον. ΠΟ Ν 

οι ΒΕ Φ' ὍΣΟΝ. “ν, ἱϑῴμα αὐ. ὅϑἔγπιπι. Το». ΧΧΧΤΗ͂, κι). - 
4059, ὅγπιπι. Ῥβαΐων 1[Χ, γ. - ὩΣ, σέπει ὅγπιπι. Ῥ5. ΟΕΧΧΙ, 5. 
'Ἔθη6 αυοδά δοηβυπι. τ᾿ ΕΝ ἌΝ 

ἘΌΣΟΝ. ὍΣΟΛ. Ὁλὴ, πιοπισηέμπι. 68. ΧΧΥ͂Ϊ, 20. 
μικρὸν ὅσον ὅσον. Οοηξες Ηορτ, Χ, ὅγ. δὲ «Ἵγιβέορλ. 7768. 
ψ. 2153. ὉὉὃὈῚ δολοῖ. τὸ ἐλάχιστον. ἈΕἤουγοῖ, ὅσον ὅσον, ὀλίγον 
θλίγον. ' ᾿ ᾿ ᾿ 
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"ὌΣΙΠΡΠΖΟΝ, ἴοριπιθη. ἘΞ ΤΆΤ. δοηελα,, ζορι: 
αἶπα, 7πο. δια. Ἷ,. χΧχ6. - ἜΡΙ, ἴἄσδα. Τδῃ. 4, 12. 860. 
οοἀ. Ολέδ. , 

ΟΣΠΡΙΏ ΔΩ͂Σ, ἱσριπιέποδιδ, ἐοσμνιέμὶ δέπεξἰέδ. 513, 
ερίοα νέγοηϑ. “ἴφια. Τον. 11, 14. λάχανα ὑσπρεωδὴ ἐ υδὶ, υξ 
ὩΣ φαϊάδαι νἱἀοῖυγΣ, ἄυδό νδιβδῖοπθβ σοδ] με. 

ὌΣΤΕ ΝΟΣ, οδδϑιιδ, δι οϑδθ ασέμθ. ἘΑΝΨ, ναζίάμδ, 
γυδιδέμδ. “΄'φ. Ο6η. ΧΥΤΠ, 18. ἔϑνος ὀσκεϊνονγ) δεπδ Οδδθᾶ, 
, 6, ῥαϊαα,, ροίοπς, Μιὰθ Ὀνμδέωπε ἐπὶ γαρπι. Κ᾽ 6έ. 7πέέ. 
ὕναδο. ». 27. Αἴ. Ῥ56. ΧΧΧΙ͂Ν, 2:1. ὀστεΐνῳ. 

ὍΣΤΕ ΟΝ, οὐπιν, ᾽ΟΣΤΟΥΓΝ, ο8, οδϑὲδ. ὈΏλν 1άσπι,, 
, Ῥιον, ΧΥ͂ΤΙ, χΆ. ΧΧΥ͂, 15. Τγδι. ΥἹ, 24. - ῶσ 9, 149πι. Οεῃ.- 
Π,23. ΧΧΊΧ, ,4, ,, χ5. οἴ ΑἸ δαορὶδδίπιθ, ἴῖο". ΧΙ͂Χ, 20. 
τῷ δὲ υστῷ μου ἐν ὁδοῦσεν ἔχεται. οδ8α πιϑα ἐπ ἀδηπέΐδωδ ἔαεγοπέ : 
4υ26 γετρα΄ “Π7οπέξαμοοπέμδ τὰαῖδ τοῖα] δὰ σοῦθᾶ: ---- ΧΡ 
53.) στα Ροῖϊυδ ροτεποδηΐ δα ββαυθηίῖδ "9 ΡΣ ΠΟ ΘΠΝῚς 
εἰ ἐναδὲ ἐπ ροέζο ἀοπέζεπε πιϑογεπι, Ὦ..6. ἄθχοϊοῖα δὶ ἑαπῆϊπι 
γ6}}18 οἶτοεᾷ ἀδπεθβ πιθοϑ. ϑυβρίοοσ, ἴθ ΤΧΧ τορομϑηάυτω 6669 
τὸ δὲ δέρμα μου (νεἱ τὰ δὲ χεέλη μου) ἐν ὀδοῦσιν ἔχεταν, ἘὮ. 6. 
Ῥ6}116 πιοα ἀδαεῖθυδβ ἰδπῖαηι δυ δι ποῖυτ, 8, ἄεγαὶἱοῖδ δεῖ ἴα πτατΣ 
γ6}}15 οἶτοα ἀθηῖθα πιθοβ; ἷ. 4. ποβ ἀϊοΐζηχηδ: ἑοΐ ῥαππ ἔαμπα ας ᾿ 
πείη Ζάλπε δεύδεξοπ. ᾿μίραΐμδ: ἀογοίϊοέα δεπΐ ἐαηξμπιπιοαο" 
ἰαδίᾳ (80. Ῥ61}18 818: σᾶ1 6} οἶγοα αἰεγιέθε πιθ08. -- [29 ῬΙὨ. 
δα δοπέΉγῸ. ἴσι. 1,, 17. Τιδροτιηῖ ΧΡ. 
ἜΣΤΕ ὩΣΙΔΣ, ᾳυκϑὶ οδεμοοίξαδ, ἠεπιέξαϑ οϑδέμι, γοῦωγοο. 

Ἦοο δυθεϊαπεινυν, αυοᾶ οὲ ϑέορλαπὲ Ὑλεδαμγδ ἱρποταῖ, 
Δφιίίαο τεἀἀευᾶμππι νἱάδοῖυν 168, ΧΙ, 21. ῥτὸ Βδρτ. ὈἸΘΣ Ὁ. 
θυληαδαι θαΐπ δῖ εκ Τλεοαοτγοέο, Ῥροοορίο εἰ 858. “φεΐίαθ 
ἸΠδαππῖτ σοῖρὰ ἐγγίσατε ᾿τῶς στερεώσεις ὑμῶν, ἴἰδπιοπ ἰὰ 
Ριοοουρὶὲ ἐσχέμε σν. Ὧ8ρ. 462. εἂ, Ομγέογέζ Ἰοσο τὸς στερεώσεις 

᾿(ψιυοὰ ἴῃ πιατρίπὲ ἰδ ποῖδνιε}) τοροσίτυν τὰς ὀστεώσεις, 
1:86 πἰ ῃΐ 1460 νἱάδῖαν γούα ““φμίζαθ Ἰόοῖῖο 6886, αὐΐα δο]εῖ 
μτἶπι Π1υ ἃ ὩΣ, δὲ νοοαθυ]ὰ πᾶς ἀεείναϊα, νεγῖοτα νοοᾶς- 
δ}}}5 ὀστέον, εἴ ἱπᾷ6 ἀετίναιίβ., ρᾶτεϊηι, δὲ ἰπ ρτδεοα Ἰΐηρυᾶ 

Οδοὰ Βαθοτοῖ σοσαΡ]α, 4π8ε6 ἀρὶθ ταβρο ἀθυθῃ ῥσ 8 οἵ ρῥτο- 
Ο 18 γοσδόταπι μοδγαϊσοσχιιπι ποιῖϊοηέδυδ, ἃ πομίϊηῖρυ8 ρτδᾶθο 

(ἰδ πογὰ ἀεάυοοτα νοῦρὰ δὰ διε άϊηθι Βεθγαΐσοτγιπι, 88]» 
νὰ ἰδηθῃ βηδίορία. ΟΟΔΕ, 2 ͵δελογὶ Οἷαν. Κεγ8. ΟΟ. Ῥαρ. 39. 
ἴλαι Βυΐο Σπυϑίταῖο Ῥτίπεσαι ἃ ““4μα οἴδοῖο νοράραϊο, οστέω- 
τις, δι ϑτ:ἰταξαπι οδὲ ἃ ἸΙΌΣΑΣΙ18 υυϑιϊδῖϊι5 δ᾽ τηδρὶ5 σϑοθρίυχῃ 
πρέωσίς.  . 
ὍΣΤΙΣ. ηιΐομπφισ. ϑαρ. ΧΙΧ, 15. οἵ ἃ Νίδοο. ΧΙΥ, 5. 

τι ὅντινα οὖν τρόπον, εοἱδά ἀἄσπιιπι ταξέσηφ. ' 
ὍΣΤΟ ΓΝΟΣ, υϑφδοις,  [ὀγέϊδ. Ἐοχ, ναϊίμσ. “47. 

ἔχοδ, 1, 9. Ῥδυς, ὙΙ, 1. ὉΔῚ γτὸ ὀστόϊναά σου Ἰεροιάααι 
στοῖγα ὑπέρ σε, νεὶ οδσῖο Δεϊσπάυπι "Ἰυὰ σοὺ, αυσὰ ᾿ττορϑὶῖ, 

ΙΝ 
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ἈΞ ΓΑΙΙΟΥ, 6 γοτείΐουο ΤΧΧ Τηεῖ, 7π0.  ους, ΙΧ, 1. ἴῃ ταδηϊὰ 
Βαδιιογαμξ σοσθπὶ ΧΡ, 4086 ρτΟρεΘ οαδα ποῖδϊῖ, 

᾿ ὌΣΤΡΑ ΚΙΝΟΣ,, ἐδδέαοσιι. ἤδη: ΜΕΌΠ οβαϊὰ. :ωέωπι, 
ανρίδδα. Τγδο. ΤΙ, 58. 34. άι. 42. - ὠἁὔυὐπι, ἐοϑέα. Τιανῖς, ΥἹ, 
«Ὁ. ΧΙ, 55, ΧΙΝ,, 5. δὲ 118] φδϑρίυδ. -- ἴσλη, ποπιθη ργορτίυτα, 
Ὅλαγοα. ὅγπιπι. ἴε8. ΧΥΪ, τι. “ἴφω. ὅγπιπι. ἴοτειη. ΧΙῚΥ͂ΠΙΙ, 
51. ἴῃ πίτοᾳυθ ]οοο Βαραθσαπε ρτῸ ποαπιῖπο ΔρΡρ6᾽]δεῖνο ὉΠ. 
- Ὑ, ριίμα, 1ε6.ὄ ΧΧΧ, τά. εν. ΧΙΧ, ει. | 

ὌΣΊΡΑΚΧΟΝ, ἐοδέα, οὐτὰ 486 6κ ρτπα ἔογτα οοπβοῖ- 
ἔυε, ἴυπι 68, αυδηὶ Ῥίδοοβ δὲ οὐά δδθεηῖ, ἩῦΠ: ΜΗΌΠ 
οδ]ὰ, ἐμέωπι, ἀγρέδα. δα, ΤΙϑ, 55. 41. 45. 46, - 'σηπ. Τοῦ. 

ΤΠ, 8, Ῥεδῖη. ΧΧΙ, χδ, 2πο. εἱ ΣΙΟΧΧ το. (οπιρὶ. Ἐς ΧΧΙΠ, 
54, δὶ ΚΖ μζοαέμα Ῥ6π6 τταηδϑῖ] ἡ αφπιοπέμπι. Ἴοχ ΒΘΡτ. Β.]. 
οοπιδιοάς ἀθ ἐαδοΐδεες δοοὶρὶ ρμοῖδδῖ, αυΐα ἀδ ᾿οΔ]ο6 βϑτηιο 
δεῖ. “ςέα Ἰοῦ. ΧΙῚ, 21. δῖγαο. ΧΧΙΤ, γ. ὄστρακον συγκολλῶν, 
401 τεδἴατπι σου ἔγδοῖδηι ΘΟ] αηΔτ6 σοπδῖαγ, ἢ. 6. ᾿πυ ἘΠῚΟῚ 
δὲ ἔγωδῖσα Ἰαδοταῖ, δι γϑθη ἀπ οἴ]δπὶ γεὶ ἱπηροβ51}11]6ηι. 

ΟΣΤΡΑΚΩΔΕΗΣ, ἐδοέασομα. ὈΛΤῚ, ποπθῃ ῥτορτίυμι.. 
ἸΤαᾶ. 1,55. ἐν τῷ ὄρεε τῷ ὀστραχωδει, 4.86 οοἂ. Οὐοΐοί. τοῖς "' 
ἐγῖθυϊς, Ῥοτγηνυΐασαπε Ὁ οἱ Ὁ. 

:ὍΣΤΩ ΔΗ͂Σ, οδδδιιδ. Ἐ2ἋῚΝ, 08, οδϑὲ5. “«“ἴ4:. Ο6ιι. ΧΙΙ͂Χ, 
λά. οἴ 5 ορ. ΙΧ, 15. Ξ Ἔ 

᾿ΟΣΦΡΑΤΝΟΙΜΑΙ, ὁὀάονον, οἰξαοίο, “3. ἀγάερ. Ἰωυὰ, 
ΧΥ, 14. ἡνίκα ἂν ὁσᾳρανϑῆ πυρὸς 9) οώπιὶ οὐὔογοπε ἐρπὲδ ἀοοθρο- 
γε, τυὐϊ᾽ ὀσφραίνεσθαι πυρὸς εδὶ ἐδνέέον αὐμνὶ, ,απεπια ἐαπ- β 
ἐμπὶ ἐαπσί. 810 6ἴ ποβ8 ἀἴοδτθ δοϊεῖυβ: οαδ μ᾽ τίθολεπ 
81 δᾶπᾶ διιπῖ ᾶθο γϑεῦα, 4086 ἔπ οοἂ, “ἰσχ. Οχοη, Οοπερί. εἴ 
«Αὦ. Ἰεραπῖυτ, δῖᾳφιο οπεξ 6 οοἀἂ, Δαοὶὶ, ἸΠπεοαοεἑοπὲ τἴτῖ" 
Ῥαϊῖ, Ἰορόταις ὧν ὩΠΔἼΠ5. ϑεά, υἱὲ τοοῖα ορβοσνανῖϊ δὰ ἢ. ]. 
ϑολαγζοπδενρέμδ, τπῖθυρο]δῖλ δηῖ Πδτὶ 161: α οἂρ. ΧΥ͂Ι, 9. - 
ἤδη ΗΙΡΆ. ἃ πὴ, Οὐ, οἰξαοίο. ὥθη. ΠῚ, 41. ὠσφρανϑὴ 
κύριος ὀσμὴν εὐωδίας, οἀὐοταῖυβ ε8ὲ Ἡθοπιίπυδ οὔοτοπι δεπ8 
διδρτδητοα: δὶ ϑολοῖ, ὄσᾳρησιν καλεῖ τὴν τὸ εὐσεβὲς ἀποδεξα- 
μένην κρίσιν. ΤἸυϊά. ΧΧΥῚΙ, 2). Ἐποά. ΧΧΧ, 58. εἰ 41:01 686. 
Ῥῖίαε. ΤΟΡΟΥῪΙ, 1.7. ὙΠ], 2. δὲ: ΧΧΧ, 18. “ογοῖ. ὠσφρὴν 
θη, συνῆκεν. ᾿ ᾿ : 

ἘΟΣΦΡΑΝΣΙΣ, οὐον. Ῥ5Ὰ, ἰάθη, Ἠπυε. ΧΙΥ͂, 7. Ἰιὰ 
Ἰερὶς ἢ.1. Οὐγέδδμε, ἐδδὶθ 1. 808 ἴῃ ποιὶδ δὰ Ὦ. ], 

᾿᾽ΟΣΦΡΑΣΙ]΄.4, οὐον. πολ, ἰάθη, Ηοδ. ΧΙΨ, 7. 
ὍὌΣΦΥ)᾽, Σ, ἐμπιδιιδι ποὺ, σαμάα. Ἰ,ον. 1Π|, 9. ΥῈ, 55. 

- ΨΤΠ, 24. ΙΧ, 19. γίἀθ δολανζηδεγρέμπι δὰ Τιονὶς. ΥἹΙ, 5. - 
γον ρατῖ, Ῥαἢ. δχρεαέέμδ. ἴε8. ΧΥ͂, 4, Ηἱΐο Ἰοροτυπὶ Ἐσὺ. - 

, τὐχὺπ, ἀμαϊδε. Οεη. ΧΧΧΥ͂, χι. ἐκ τῆς ὀσφύος σου, 6 Ἰάτηδο 
ἴπο, ἢ. 86. 6. δόπιὲπθ ἴῃο. 149 δὲ 2 Ῥϑσ, ΥΊ, 9. οἵ σουξ, Ηδοδτ. 
ὙΙΙ, 5. Τεογοῖ. οἱ Οἷοδδ. ἐπ Ἐρ᾿ αὐ Ἡεῦν. ἐκ τῆς ὀσφύος, ἐκ 

ι φοῦ σπέρματος. 165, Ογγέ ϊβ 418, Βτεπι. ἐκ τῆς ὀσφύος, ἐκ τοῦ 
σπέρματος. ἐκ τῶν ψυῶν, ἔκ τῶν μυελῶν. ιΔ6 «έδογεὶ Ὠοι. τἀ 



-- 

ὍΤΑΝ -- ὍΤΙ ΠΠ χϑβ' 

Οἴο49. ὅγατο, Ν'. Τ' Ὁ. 1γ55.,.. ὙΠ οἶα] ἃ, Ρ] τ, ἐμπιδί, Τ δ, 
Υ, 6. - ἤη5, ἡόσιισ, Ἡοδτ, 7πε. Ὅεα. ΧΧΙΥ͂, ἃ. - τον ρῥ]αγ. 
ἐϊα, Ἱποοῦγέ. ώανὶς, 1Π|, 1ο. ὀσφύοων. - "ἜΌΏ, πιογέμῖ, Ἐκεῖ. 
ΧΧΙΨ,.1γΓ Τιοροτυπὲ ἘΞ520.,. δὲ Ρδγ ὀσφὺν ἸπΈ6]]οροαάϊ ΒΌΩξ 
ἰἰδεγὶ, φωὲ 6 ἰμπιδὲς ῥγοαέονεπε, ἸΝ8πὶ αἰτοῦ νοτῦα ὀσφύος πέν-- 
ϑος ἔσῃ ΘΆΡΙϊσαΥὶ ποαπδυπῖ, - 3 ηκ ἄἀυΔ)]. στη. ΧΧΧΥΙ͂Ι,, 
55, Εχοά. ΧΙ, 1.. ΧΧΥΤΙΙ, 538. δὲ ἰδὲ βδορίηβ. -- γνῷ, 
ρογέα. Ἄπ1Β. ΤΥ, 10. ἔκ τῆς ὀσφύος τοῦ τόπου αὐτοῦ, Ὦ. 6. ἰπέαε 
ἐ05, 401 ἴῃ 8ὸ ὉΠΡ6 παιὶ δῇῃες, ΜΙΠΪτὰ Ἰοαυδῃάϊ σϑῖῖο, αυδδ 
ἰδ αυοδαποᾶο ἢδς ταϊΐοπο δχουβατί ροῖεϑῖ, ασυοᾶ ρογέα 
ἢ, }. ρδῖ τιϑϊοῃγηΐδηι δαί οοεϊ ἀ6 εγδὲς ἑποοζὲσ, φιεὲ ρ6᾽ ρογέαϑ 
ἱπστϑαϊἑιοσνεϊεγ" 8ὲ οσγοαϊμπέμ, Θχρ]ϊοαπα οοῖ, Οοπξ, Ἀυτῃ, 
Π,|.11: δὲ 168. ΧΙΝ, 5). 2.65. Ογνωδ 275. Βτοπι. ὀσφὺς. τὸ “᾿ 
πλησίον τῶν γλουτῶν, ῥάχις. ψυῖα. Ἡεογοῖ. ὀσφὺς, ὁ παρὰ 
πλευρὸν διάκενος τόπορ.-. ! 

ὝὍΤΙΑΝ. οὐπι, φιμαπαῖο. "5. ἴοτοια. ΧΧΙΧ, 16. εἰ ἰυκῖδ 
Οοά, “εκ. Ταά. ΧΙΠ, 1γ)γ. - 5". Ῥε. ΟΧΧΥῚΙ, 4. 8:1. ἰμεο]- 
Ἰοχθσῃμξ, 80 δὲ 6586 735, υἴἵ τταηδῖ τ οἱΐαπι 1ρ86 ΟΒδ)άδοιιδ 
ἸΏΙΟΓΡΙΟδ. τ Ὁ, δα 4μο. 76. ΧΧΥΤΙ͂, 19. - Ἰ5, 65. ἴοξ. 
ΧΧΧΙΨΥ͂, χά. 

ὍΤΕ, ἰᾶδηι. 3. Ζπο. Τυὰ, ΥἹ, 4. - ἘΠΞ, ἐπ ἀΐδ.ι Ἰοβ. 
ΧΙ, ι1. - 55. 1π4, ΧΠῚ, 17. ὅτε (810 δηΐπλ ὕτὸ ὅτε θ6ῃ6 
Ἰεσομάππι ορηϑοὲ 2. 80ς Τγοΐορ. ἐπ Ὁ ΧΧ 7πε{.) ἔλθου τὸ ῥῆμά 
σους φμαπαῖο ψοπιοτῖϊ σψουθυν τυ, 510 δἴΐδπι ἄδην νἱν ἀοοῖτ8 
ὑΓῸ ὅτε 168. Γἃ,Χ, 5. ὅτε δου ρθη πη, ρσγβθοῖρὶς. Οοηξ, δα άδπι 
δἂ κ (ον. {Π1, χ5. Ρ. 125. Ὁΐ οὔδοτνϑὲ, αυοά Ὠρδαϊ, ΤΥ, 10. 
γῖῸ ὅτε Οοἄ. “421εχ. ἢαθθδῖξ ὅτε, οἱ Ώους. ΧΧΥΤΙΙ, 62. οὁὲ 66. 
ΧΥΙΙ, σ᾿ δὲ δ)11 ὅτε, «“1ε5. οἱ Οοπερέμε, ρατῖϊοσ ὅτέ Ἰερυπῆ. 
ΑἸτὰ 5'πι1 114 Ιοσα 6χ Τλεορλτγαδίο δὲ Ζιμοέαπο αἰτυϊῖς “δον ὰ 
1 οτ. ]. 6. Ρ. 54ο. - Ὑ12. ὦ ἐσπῖρογο. 1 Ἀερ. ΧΙΥ͂, “Ὁ. 

ὍΤΙ. ηιοά, μα, παπι, μαργορίον, ἑαφο, οδγέβ, τες 
φμ6, ργοζεοίο, 8564], φιαπινίδ, φμαῦδ, ομγ. ἣἢμ, ρτγοζδοίο.. 
ὅεοη. ΧΙΙ͂Ν, 28. εἴπατε, ὅτε Θηρεόβρωτος ἐγένετο, ἄἀϊκὶδι18, 
εὐγΐ ἃ ἔατὶ5 ἀονοζαῖυδβ 68ῖ. “. Ἰ5Ν, ἰάθη. Οθ, ΧΧΥΠΙΙ, 16. 
χαὶ εἶπεν» ὅτε ἐστὶ κύριος ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ, εἰ ἀϊοεναὶι, οογέδ 
Ποπιΐπ 5 6βῖ ἴῃ Βοο ἰοσο. - ΜΠ ὮΝ, ῥγορέογ. “ ϑδιω, ΧΙΤΙ͂, 
16. - ΙΝ, δέ. 1ε5. ΤΥ, ά, 1,17Πΐ, 10. υδὲ ρῥ]θεΐαυθ βἴδξαυαξ 
ΘΙΤΌτΘ Ὦ16 ὅτο ΡΙΤῸ ὅτε ν6] ὅταν Ἰερί. δε4 δοᾶδπι δθηϑιι ρατιϊοὺ- 
Ἰδπι ὅτε δοοϊρίϊ όεα Τιυο. ΧΥ͂Ὶ, ὃ. εἴ δἷο φυοᾳυς δρυά ρῥτο- 
ἴλποβ βοσὶρίογεβθ οσουττγῖῖ, Οομξ, Ζς. Ν. Τ΄ 5. Ὁ. ν. -- 52 ὉΞΝ» 
ἰαπέμπι φιΐα. Ὠδμι, ΧΥ͂, 4ά. - 25. ὅγπιπι. κι ὅδ. ΧΙΧ, 24, 
- ἢ γμεδοβχυπὶ. 10». ΧΧΗ͂Ι, 5... - 5. ΤΧΧ β6ο0. εχ. Ἰυά, 
ΧΧΙ͂, 42. δὲ ἰϊεταπι πομηυ}}} ὅτε ἸΘσότα ππϑ]υηξ, - 15. ἈΌΓΒ. 
Ϊ, 12. ὅτ᾽ εἶπα, ταδὶ Ἰεροπ παι ὅτε εἰ εἶπα, φωΐα δἐδὲ αἔοδναπι. 
Εδοῖ]6 οοπιῖηροσα ροΐϊαΐϊε, οὐ ἡΠπά εὐ ομπι βϑαπϑη[15 ἀϊοτίοιβ 
Ῥιΐοτὶ 8011 ὰ δαταπᾶθπι Ἰξΐογατυσι οοἶτοῖ.. 1 Ἀορ. ὙΠ], 57. 
ὩΡῚ ὅτι ὁδὲ φμαπαῖο, ἱ. 4. ἐών, 8. ὅταν, οἱ οὔπι ὅτε ἴῃ οοὐά. ρο1- 

-- 

, 



Ν 

1,56 ᾿ς δὍ7] 4244 Ἢ 

καπϊαῖυτ, ῬΞΆ]. ΕΟΥ̓́ΠΠΙ, 8. ὅτε τίς ἤκουσε: πᾶπι αἷδ δυδίνι 
Ἴοδο, ΧΟΙΧ, ιδ. (ὦ ἐγὼ, ὅτε πάντας αὐτοὺς ὡς κόσμον ἐνδύδη, 
νῖνο ερο, ἱπαᾳυῖς Ὠοίηϊητιβ, Ομ π 68 11108 ἴδῃ συδπι οτηϑῖησῃ ἰὰ- 
ἃυεε. Ἠ]ο ὅτε πο πιΐη8 δὸ ΒοῦΥ, 15 χοάμπααξ, ὧν τ Ἄερ. 
Σ, τΆ. ὉὈἘῚ ὩΪΔ] ρῥσὸ ὅτυν πὶ τοχῖα Βοῦτ. ἸερίτοΣ. δῖο φυσαὺυθ 
Ῥαββ8ΐπι δρυά ρτγοΐδποβ παρέλκει. Οοπξ, 2. 8ο5. αὰ Νῖίατο. ΧΥ͂, 
7. ν. 25. Ῥραϊη. ΧΧΧΥ͂Ὶ, 20. ὅτο οἱ ἁμαρτωλοὶ ἀπολοῦνξαι) 
"866 Ῥδοςδῖοτοβ Ῥοτίρυης, ὙΊα6 οἱ Τυά, 1, 19. 168. ΠῚ, 6. οἵ 
2". τὰ Νάτο. ἸΧ, το. ν. 484. Τυὰ. ΧΥ͂, 5. ἡϑωώωμαι,ν καὶ 
τὸ ἁπαξ ἀπὸ ἀλλοφύλων, ὅτι ποιώ ἐγαὶ μετ᾽ αὐτῶν πονηρίαν, 1ᾳ- 
ΠΟΟδΩΒ 80Π|})0 δὲ ΠΟΟ Τδιροτα 8ὺ δ᾽ϊθδῃῖρθῃῖβ, φΦΩΩΡΓΌΡ δ 
608 πι816 ἰγδοῖδβο. 1 88πι. 11, 45. ὅτι βουλόμενος ἐβούλετο κύ-- 
ριος διαφϑεῖραι αὐτοὺς, ἑάδο σοϊεῦαι Ἰ)ουβ ρογᾶθσο 1105. Ῥδ. 
ΟΧΥ, 1. ἡγάπησα, ὅτι εἰσακούσεται κύριος τῆς φωνῆς μου, ἀϊ- 
λεχὶ, ἑάδεο δααυάϊος Πθ8 νόοσθηὶ οσγδίϊομ δ 686. Οοηξ. 00. 
ΨΙΙ, 47. εἴ δα Β.1, 2 οὔξωχι Ρ. 658. 1 84. ΧΙΨΥ͂, 59. ὅτε (ἢ 
κύριος ὃ σώσας τὸν ἰσραὴλ, οονγέθ γίνε Τλοιώΐππι8, 4μϊ δοιναῖ 
1δγδοίθα, Επχοά, ΧΙΠΙ, 17. οὐχ οδήγησεν αὐτοὺς ὁ ϑεὸς ὁδὸν 

᾿ῆς φύλιστεεὶμ, ὅτε ἐγγὺς ἦν, ἀοπ ἀυκὶε 1108 Τϑοὰ8 νἱᾶ ἴθυγϑθ 
ΡΒ: δδδοσαμι, φμαπημαπι Ῥτορίπατα δδ86ῖ. Οουξ. 1.00. 
ΧΧΙΠ, άο. εἰ Οϊαρειὲ Ῥλιϊοί. ϑαον. Ἰιν. 111. τι. Ὑ11. οϑυ. 
χὅ. Ρ. 1112. Β640. ΟΡ}. Ὗ, 21. δὲ ἴδῃ ῥτὸ ὅτε τεροπεάδυπι 

ὅτε. - ΠῸΝ, 4μαγδ. 2 ϑδια. ὙΠ, 7. ὅτε οὐκ οἰκοδομήσατέ μοι 
οἶκον κέδρινον; 4μαγα τοϊμῖ τορι δοάϊβοαβιὶθ οι οδάτὶ- 
χδιαῦ Οομξ, ασο. [Χ, 11. 20. οἱ ιὃἑῬασ. ΧΥ͂ΤΙ, 6. - ἤπ5. 
Τόσοαι. 11,56. 1, εροηᾷαπι τὶ, ]Ρ. φιαπ.. Ἐχοοι. ΧΧΧΙΣ, 

᾿ χῇ. Τιϑρδμάππηι ὅ, κρ. -- Ἢ. 1 58. 17, 5. Ἀδροηθηάυπι 6δῖ 
ὅτε, φιαπαο δἴοτὶ}15 Ῥερογὶξ δβαρῖϑαι. -- ᾿ΞῚ ὉΨ, ῬγΟρέΦΡ' ΤΈΜ- 
ὭὍουι. ΧΧΗ, 24. - 5ρῦ. Νυπι. ΧΙ͂Υ͂, χά. - "ὦ ργοῦων. Οδπῖ. 
1,6. Ῥιδοῖοσθα ἸερὶταΣς ΟΟΒ6]. Υ͂], 5. χαὶ πλῆϑος δ᾽, τὸ ἔσονται 

αἱ ἡμέραι ἐτῶν αὐτοῦ, Ὁδ1 ὩΪΒ1] τοϑροπάοδξ πα τοπῖα βεῦτ. 0 
ΣοΡοπθοδῃτ δὶς ἔτι, δἴ τηο]τὶ ργαθέογοα ἔμποτῖπε ἀ165 δῃπο- 
τυτα Οἷυδ. ὅ Εϑάτ, 17, 18. 24. ο[414, »Ἱ, 601], Ε "ἀν. ΤΥ͂, 12. 
16. Βασθοῖ. 11,55. ὅτ μνησθήσονται. ΝΙΒι ἀ18ρ]1οοὲ 118ἀ ὅτι, 
αυοὰ ἴῃ οὔτε ταπῖαταιι. 1 Νῖδοο, ΥἹ, 11. ὅτ᾽ χρηστὸς καὶ ἀγαπω-. 
μένος ἥμην ἐν τῇ ἐξουσίᾳ μουν φμᾶπι Ἰαραμπάᾶιις θτδηι δὲ ἀ!]θοῖυβ 
1 ΠΏΡΕΟΙΪΟ ἸΩ60. οὐ 

ὍΤΙ ᾿4Λ4 "Ἢ, εεα ρμοξέμσ, πὲδὲ, Ῥγασέσγᾳμαπι. "5. 1 
ὅδ. 11, 52. ὅτι ἀλλ ἢ τοὺς δοξαζοντὰας μὲ δοξάσω, 586αἴ ροέξιϑ 
Βοποιδηῖθϑ πιὸ Ὠοπόσᾶρο. 41188 ἀλλ᾽ ἢ ὅτε Θοάδιῃ βδθηϑὺ ἀ1οϊ- 

ἴυτ. Ὑιβα, 1 ϑ8:.. ΧΙ, 2. - ὩΜ 15, δε], πίδὲ, ρ»γαείεέημαπι. 

2 88πι, ΧΧΧ, .7. οὐκ ἐσώϑη ἐξ αὐτῶν ἀνὴρ, ὅτε ἀλλ᾽ ἢ τετρα- 
κὐσια παιδάρια, Ἀοτ ὀναβῖξ ὃχ 1}118 νἷσ, πέδὲ φυδᾶτιηρθαηῖὶ ἴυ- 
νομεδ. ΙΔ οἱ ν. 22. δοὸ ΒΆΕΡ. ῚΡΝ, ἃ. 1 Άορρ. ΧΥΤΙΠ, 1δ. οὐ 
διαστρέφω τὸν ἰσραὴλ, ὅτε αλλ᾽ ἢ συ καὶ οἶκός σουγ ποι Ρδῖ- 
τος Ἰδγδοϊοιω, δοα ροέδμα τὰ δὲ ἄοπιιιδ ραῖτσίϑ ταὶ, Οὐ ξ, διότο 
«1λ: ἥ. . : [ : 

Ν 

- 



ὉΤΙΟΥ͂Ν 71 -τ- ΟΥ̓́, ΟΥ̓Χ, ΟΥ̓Χ 157 

ὉΤΙΟΥ͂Ν ΤΊ, χιοάδομπηωθ. ὩΣ κὉ, αἰαία, Ἰδαι ΧΧΤΥ͂, 
10.᾽ “«φιε. χ 88πι. ΧΧΙ͂Χ, 5. ἢ 

ὍΤΟΥ, γ»ῖο ΟὟἿ, ροϑιαϊνυβ δείίουθ. }146 ἕως ὅτου. 
ὌΤΡΥ ΝΩ, ἱποίέο, ρρεο, ϑχοίέο. ὌΝ ΗἸΡΒ, Ὁ Ὅδ, 

ἑπνοῖο, ἐπνοῖῆο. “4.1 ϑᾶπι, ΧΧΥ͂, χά. ὠτρύνϑη, Φκοϊξέαζες 
δὲ, Ἦ, 6, ἐχενθοίμδ 68, δὲ χιαδὲ ἑηνοϊανὲξ ἐπ ὁο5. 8. Νῖδοο. Ὗ, 
46. ὥτρυνε τὸν βασιλέα, ὀχοΐέαδαΐ ταρειι, Τεογοΐ. ὄτρυνε, πα-. 
ρώρμησε, διήγξερεν. ᾿ 

ΟΥ̓́, ΟΥ̓Κ, ΟΥ̓Χ, ποπ, ποπάμπι. πε, φιογπιοεῖο. 
ΜΊΟΒ. ΤΙ, 4, Τιοροτυαπὶ γ4, 4υσηγχαδηοάιπι ἰὼ 864. 10 Ῥτο᾽ 
»ἢ. τ ΜΝ. Οδα. ', 24. ΧΙ, 50. Ἑπχοά. ΠΠ|,͵9. δὲ αἰδοὶ 

᾿δδθρίι8. Ῥρ. ΟΧΙ ΠΤ, Ιά. Τίοοο οὐκ ἐστε ἴπι νοτδίομθ ιϑὅγπι-- Ὁ 
πιφοδιξ Ῥατῖϊπι ῬΥΟΡΙΘΥ 8666 }118, ρῬᾶζίϊηι ΟἹ ἐδϑίιπιοηΐα 46 
ἀΐρῃα ΤΑεοάοτνοὲὶ ((οπιπιεπέ. αἃ Ἀ. 1. Ὁ. 1557.) δὸ Του αοἰδοίαθ 
(1 ὕαέοπα ῬΙ, 66. Τουι, 111. Ρ. 769.) τοροηδηάιυπι εβῖ οὔτε. 
Ῥο, ΧΧΧΥ͂, 1. οὐκ ἔστι φύρος ϑεοῦ ἀπέναντο τῶν ὑφϑαλμῶν αὖὐ- 
τοῦ, ὈΡΐ οὐκ ρΡοδίξιιπι 6ϑὲ ὑτὸ οὐδὲν, πέλὲδὲ 658ὲ τιον Τ) 6] οἵσ. 
- με, οἐγ, 2 ὅδ, ΧΧΊΙΙ͂Τ, 7. οὐ κοπιάσει: υαδὶ σϑροποηάᾶιιηι 
εἴ Οχ δάϊῖ, Οοπιρέμέ. ὃς κοπιάσει. - ΘΝ. “ἴω. Ῥ8. ΧΙ, 
21. οὐκ. ϑ6ᾷ τοῖδ 111 νϑσϑῖο “Τ!φωὠΐίαό 1θὶ ἰηδρῖο Ἰοοο ροβὶία 
ἐδ, δὲ ρεοσίποε δὰ νοῦρθὰ ἰῃ ἤπο ν. 18. - με, ἐωπα. δύθηι.. 
ΧΧΙ͂Ι, 16. ΤιΘροταπῖ 7, - ὈΒ5, πέλὲδ, 1685. ΧῚ,γ, 1ᾳ. ΧΗΥ͂, 
6. ΧΙΨΥΤΙΙ, ὃ. το. - ἼΩΝ, φιξ,. Ὅδυς, ΧΥ͂Γ, 21. ὉὈΡὲ ῥτὸ οὐ 
ποιήσεις Οταδέμδ τοοῖθ τθροβυῖϊτ: ὃ ποιήσεις. - ὌΝ, 7: 071. 
4. Ῥε. 1 ΧΧῚ,γ. 864 νἱἀδῖυν Βαθο νϑυβίο “μίξας ϑγπιπια-- 
οἦο, οἴ 6 οσοπῆνγατιο ϑγπιπιαολὲ νοιϑὶο αφιεΐζίας τὐἱϑαθη δ 6856. 
- "κῆη, γον. ΧΙῪὄ 25. 1,ορῖ886 νἱἀδηϊοσ δε, πῖϑὶ 418 5ἴδ- 
ἴπετα τλᾶ]1ξ, ξουπιυ τι οὐκ εὐσχήμων δρυὰ ΣΟΙΧΧ ρετνίίποτο. δά 
ΜΔΠ5,) Ῥτὸ ΄40}0 Ἰδραγῖπε θη) δὰ »ὴ2. - 5. ἴον. ΧΙ, 6. υδὲ 
τὸ οὐκ ἀναγέν ταροτιθιιἀ τα ὁ8ῖ ὅτο ἀνάγει. -- “5. δὰ. Χ, 0. 
860. Οἠὲδ, οὐκ ἤκουσα. Ἰιοροπάπηι οἷς ἤκουσα. -- "ἢ. ϑγπιπε. 
ΤοΡ. ΧΧΧΙΠΙ͂Ι, 6. οὐκ εἰμὲ ϑεὸς : δὶ ρῖο Ὁμν 165 1886 νἰἀδηξαν 
δ εν 168. , 7. καὶ οὐ δικαιοσύνην. 1658 πρῖοὰ δἀάϊα ᾿ἰΐεγα 
καὶ τοῦ δικαιοσύνην) 80. ποιῆσαι. Ἐψναπυῖϊῖ νοϊυβίαϊα [ἰἴοτὰ τ 
δίδου. - Οδέν. Επχοάᾶ, ΥἹ], 5. οὐκ ῥτοὸ οὐχὶ, τ) Βοῦτ, Ὁ ὑτὸ 
Νὴπ, οἵ Ἰαϊίπθ λ072, ῥὑτὸ ποηῆδ Ἑ;χοά. ΧΧ, χ5, οὐ φονεύσεις, 
πὸ οοοϊ 88. δ᾽ π|}1ἃ ἜΧΘρ]8., Ὁδ1 ρατίϊουα οὐ 18 5688 ὕτο- 
ΒΙΡΕΩΩΣ ρχτὸ μη Ἰορίτατ, ὃς ρτοξδπῖβ βυρρβάϊτατιε Ζ7Ζογαξίοωδ 
᾿Κεσίηρα Απὲπι. αὰ Κ᾽ ογδέξωπι Ῥ. 221. οἵ Ἐοξλαγάωβ Οὗδ8. ὁς 
«Ανἱείορᾶ. Ῥίωέο αὐ Ν. Τ' ν»..Χχ1. Ἐπάν. ΠΠ|,.6. ὁ οἶκος τοῦ κυ- 
ρίου οὐκ ἐθεμελιώϑη.» ἄἀοπιυς Τλοχιτηεΐ ποπάωπι οταὶ ἔαπάδια. 
γιάς δε ὅθη. Π|,8. Ἅἑ!Ῥαι. ΧΧΧ, ὅ. Αρξ. ἴ, 2. δὲ οοῃἷξ, 
Ἡοϊηδὲὲ Ἐχοτο, ϑαον. δὰ τ Τίω 1,.15. ΟΟ86). ΥΙΙ, 7. ἵνα μὴ 
ἀποϑάνῃς ἐν οὐ καιρῷ σου, τΘ πιοτῖατῖδ ἴῃ ποῖ ἴδπιροσα ἴυο, 
ἢ 6, πιδ ἐπυπιαέμγα πιοτέο αὐγὲρίαγέο. ἨΪο ἐν οὐ καιρῷ σου, Βοῦτ. 
ἼΣ Μὴ3, τοδβροπάθηβ, ἀϊοίτων ρχὸ ἄκαιρα, γεὶ ἐν ἀὠρίᾳγ πρὸ - 
ὥρας. δίο Οοδλοίοεδ, Χ, χχ. ὡλῦ ΝῺ τοἀάξτυΣ ἐν οὐ φιθυρι- 
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᾿σμῷγ) Ῥγο 4υοὸ “γιΐία ἀπούσης ἑπῳδὴς,αδϑάφειο ἱποδιξδιΐοηο, 
βαρεῖ. 2ὀῥἑΒαγ. ΧΥ͂, 5. ἐν οὐ ϑεῷ ἀληϑινῷ καὶ σὺχ ἱερέως ὑποδει- 
κνύντης Σ᾽ καὶ ἐν οὐ νόμῳ) δἐπα ἴλεο νϑῖο δὲ δίηϑ βαοροσάοῖθ ἀρ 
οδη16., Εἴ δἦη9]16ρ6. ΤὭτεα. 1, 6, ἐν οὐκ ἰσχύϊ, δὲπδ τοῦοτο. - 
ἹΝῸ ΡΙῚ γῆ. 1 Ἀερ' ΧΧΙ, ΄ό., - ὯΝ, ἐοηριϑ. 1ΟΧΧ 86ο. 
εν. Τα. ΧΧΙ, 22. Ἰηροηϊὸβα δὲ ϑδοηιέογὲ ἴῃ αΑἱρβαναέι αὐ 
Κγ. Τ. ν. 802. οοῃϊδοΐαγα, Π]υά. οὐκ 6856 ποῖδπι ἰοπείβ; ῥτίοτί 5 
ὡκ. 1. 6. οἷς" καιρός. 810 εὐτην σοιηρατδθαῖων [οκῖαβ Ὠϊνοτβις 
δτδθῦυ5. Ῥγδθϑῖθέε Ἰθρῖειν οὐκ Οοη, Ὑ1Π|, γ. δῆτα ἀνέστρεψε, 
ΟῚ Ὠ181]} τοδροπᾶοῖ ἴα τοκία ΒΘΡγ, 86 ναὶ ρίδῃβ οἰϊοῤθη υπι 
οὐ Φγοσορίο εἴ 7οδορῆο (44. ΔΊ, 4.) νοὶ ἴῃ χαὶ πιυϊαπᾶυπι 
εβῖ: ΔΘ 400 ἸΙοσῸ σοῃξοτθηᾶιβ ὁ8ὲ ϑιωαέογιδ ἴτι “ΤΙ πεξοτεἐίοα Ὁ. 
615. βε4ὰ. Αἀάθ) θαυ. ΧΧ, δ, δ] οὐ δῖα καϑίσωμαι ταυϊῖος 
οἴξοπάϊς. ϑουίροπάμηι δδῖ; οὖ, μδὲ ὁραζεγα δοῖδο. Κ᾿ μμΐρ. δι πίον 
86,676 δοίδο. 1 ὅ8ιι. ΠΠ, 558. ὉΔῚ οὐκ ἀδδεὶ 'π ρ]ετΐβαυθ 1ἰθτῖθ. 
Ψιάδθηῖασ σφΏ8Ώ110 Βᾶπο ρδγιου]δπι ὩΘΡ]6Χ1859 ἀδοορῖϊ ν. 51. 
41 Βαΐο σοπίτδτί 8 6556 ν  ἀθρϑίιτ. - 16 Ἰδὲ ἀγαϑὸς, ἁγνὸς», 
αἰσχύνομαν, ἀναβαίνω, ἀποθνήσκω, ἀστεῖος, ἀφίημι, βουλὴ, 

, διαλείπω΄, δύναμαι, εἰδέω, εἰσακούω,. ἐκρυέω, ἐμμένω, ἔναν- 
’ "» Ε] , 9 ’ φων » . τιούμαὸςφ ἔνειμος.,. ἐπιγινωσκομαῦ, ἐπιλανθανομαε, ἐξον, ἔτι, 

εὐοδύομαε, ἐφοράω, ϑέλω, ἐθέλω, ἰσχύω, καϑαρὸς, ἰδου, 
μένω.» ὀργίζομαι) παραβαίνω, παραδίδωμε, παρέρχομαυ, παρ- 
ῥησία, παύομαι, προαερέω., προσείδω, προσποιέω, πεὸέο- 
μαν, σκοτίζω, ὑπακούω, ὑπάρχω. χεροκένως, χρονέζω, ὧν. 

ἡ ΟΥ̓Κ ἜΣΤΙ, ποπ δοέ, ποτὶ ἔϊοδέ, ποὺ νέρὲξ, πιογέμεδ 
δεῖ. γι. Οοη. ΧΧΥΤΙΙ, 17. οὐκ ἔστι τοῦτο, ἀλλ᾽ ἢ οἶκος ϑεοῦ, 
ποῺ οδῖ 16 αἰϊαα,, Ὠἱδῖ ἀοτουδ Ὠεἱ. 168. ΧΙ], 12. ἔσονται ὡς 
οὐκ ὄντες» 80. ἐν ζῶσε» δταπῖ ἰδη]θδηι πο; ψένοπέθα. Μίιαδ οἷ 
ν᾿ 12. - 2, Οθη, ΧΙ, 36. ἰωσὴφ οὐκ ἔστι, 80. ἐν ζῶσι, 

., Τοβερδβ ποτε δδὲ ἔπ νὲνὲϑθ, Ψιάδ οἵ Τθγθϑη), ΧΙ ΙΧ, 10. εἴ οοπξ, 
Ζεάογέζεπι ἀ6 Ονγαδο. δὲ Εἶεν. εὐφημίᾳ 0. 19. “4ἐδονεὶ Οὖε. 
αὐ αεελ. 11, χδ. Ρ.. 11. εἴ αυδ8 ποῖϊδαῖα βυπὲ βδιρτα ἔῃ οὐκ Ετί» 
δὲ ἰπέτγα ἴῃ οὐχ Ὕπαρχει. - Ὧι. 165. Χ1], 6. -- Ων, ἀἰο(δοίμϑ, 
κπέλὲϊ, ΘοΡ}. ΠΗ], 1. -- πῦϑ ΡΙΒ. σοηδίπιο. 168. ΧΧΧΨΤΙ, χ1. -΄ 
Με. 1 Ῥαν. ΧΥ͂, 2. οὐκ ἔστιν ἄραι τὴν κιβωτὸν τοῦ Θεοῦ, ἀλλ᾽ 
ἢ τοὺς «“Δευΐτας, ἤοπ ἔέοσοὲ ἔδυτθ τοῦτα ἔορδοχίβ ηἰδὶ Πιονἱτί8. 
Οοπῇ, ἃ Νίδοοσδδ. ΥἹ, 6. οὲ δῖταο ΧΥΙΠΙ, 5. οἱ Κομολδηέωπι 
Σὰ Μδιῆ, ΧΧ, 45. Ρ- 85. -- τ᾽άο 4110 ὲ σωτηρία οἵ χρεία. 

ΟΥ̓ ΜΗΝ πο ποῦ, ἢ. 6. ρίαπε ποῃ, πομέξηαπι. 15}. 
Ῥε. ΧΧΧΥῚ, 1ο. ΤΓΟΝΤΙῚ, τά. οἱ δἷο δ]1}᾽ βδθρθπυπιθσο. -- ὅ3» 
ποη, 1ε8, ΧΧΧΥ͂, 9. οὐδὲ τῶν πονηρῶν θηρίων (50. τῇ) οὐ μὴ 
ἀναβὴ εἰς αὐτὴν) πΘαῸ6 ν6} 118 μὶδ]ατγάχῃ Βαβιίδταπι δϑοθη δῖ 
ἐπ 118π|, 810 οὐ μὴ Ροδὲ οὐδὲ δἄάϊειν δγπδδῖο: οὐδ᾽ οὐ μὴ σβέ- 
δειὲ τὸν σπινϑῆρα τοῦ ϑείου φωτὸς, ἈΘ4ᾺΘ ν6] 8110 Ρ]4η6 πιοΐο 
οχιηριδῖ 501} 1}]]8πὶ ἀἰντηὶ Ἰυταϊηῖ8, 4. Ῥρ. ΧΥ͂, 2. οὐ μὴ 
ἐπί σὲ ὍΘ Ἰοοῦπι Βαῦοξ, πἰδὶ ἃ ἴ6 ρτοβοϊβδοδίωσ, υδὶ οὐ μὴ 
ἐδξ ποηπίδὶ,. - Μἢ, 42 Ἀ0ρ. 11, 10. ἴδ. 10, 20. - ὃ Μὖ, πὸ 

“΄ 
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οπεπισὶ Τετοτω. ΧΧΧΊΙ, 17. Ῥγαοῖοτρα Ἰορίτατ Απιοβ. 7], γ6. υδὲ 
οὐ μη διῖο εὑρήσεε, ουἱ ΓὩ1}}} τοβροπάοϊ ἔπ τοχία μεδι. εἴ 
φυσὰ τυρὶ φυρ4πδ δβϑιΐθαι ΟΥ̓Δ ΟὨ 18... Ἐχριαηρεπδυϊι εβέ. 
ϑεηεονῸ κδἰδηῦπι Θ, ἢ..6ὁ. ΖΤδοσοξξοπέδ, ἔι18586 νἱἀδῖατ, -- γιά6 
10 ὲ ἀλήϑεια, μναομαε; πρϑσδέχομαε, δὲ σώζομαι. 

ΟΥ̓ ΜΗΝ, ἤοη ἐαπιθπ., ῥγοζεοίο ποη. ὖ, πόπ. Ἰοῦς 
ΧΧΥΉΙ, 6. υϑὶ ξαιῖθα σϑοῖλιβ ξοχίαδββο Ἰορίτως οὐ μή. Ὑ1ά6 ἰπ- 
᾿ἔτᾶ 8. Υ΄. προΐεμαι. 

ΟΥ̓ΜΑΗ͂Ν ΔΝ ᾿ΑΛΛΜΑ͂', νοεγιμπέαπιθ. "λὲν Ῥά 6 πιΐ, 
1οὉ. ΧΧΧΤΥ, 56. ΤΙ ἐρθταιῖ Βίο ἮΝ, δυῖ 6 σοῃίδοῖοτα ,872-- 
ομαοίδα 154, ϑᾶπὲδν σογίθ. - ἘΠ με. ΤΟ. 11, 6. , 8. ΧΙΠ], 5, 
- Οὐ3ὸ. ΤοΡ. ΧΥ͂ΤΙ, το. -- ΠΏ5,; απ, μον εθ 0. ΤΟ». ΧΧΙ, 
17. Ψιάο οὲ 198. ΧΧΎΥ͂ΙΙ, γ. ΤῊ ἈΪΜ1] Ρτο ἷς νοοΐδιι5 ἰη τοχῖα 
ΔΌΣ. Ἰορίτατ. 

ΟἽ, Ῥτὸ ἐφ᾽ οὗ τόπου. ὠδὲ. 3.) 4εο. ἘΖΘΟὮ. ΧΧΙ, 16, 
- ΙΡΏ Ἴφ, ἐοσο φμο. Ἐδδ1Β. ΤΥ, Ἂς ΨΙά6 δὲ ἱπέγα τόπος οὗ 
ἴστημι, ̓ .δὲ Ἴ,. Βο Εἰ ρ8. Ῥ. 201. 8ϊ:τ. ΧΧΙΙ, δι. 

ΟὟ ΑΝ, μϑδέοωπημσ. “δ ἘΔΙΡῸ Ὁ ἴροο 4μ0. ΕΣ: 
ΥΠΙ, 17." 
ΟἿ" 24] Ν, εὖ ἐστετιηι:8. ΩΝ, Ϊαὰ. ΧΥΊΙ, 9. οὗ ἐὰν εὕ- 

ρω, ὉΡίοππαμο ἢ ἰανθηθτο. «4). ἐν ᾧ ἐὰν εὕρω τόπῳ. 
ΟὟ γτὸ περὶ οὗ, ὧδ φμο. δ, ἍἑῬατ. ΧΧΧΤΙΙ, γ. ἐν ΓΝ 

ϑεοῦ. οὗ εἶπε ϑεὸς πρὸς ΖΔαυὲδι τὰ ̓ ἃοπῖο οἱ, ὧδ φμα Ἰοουῖια 
εοῖ Πδ08 δὰ Ὠανεάδσηι. 

ΟΥ̓ΔΜ1,, ναδ, δι᾿ 5)4γ) ἰάδπι, ΝΌυ:. ΧΧΙ, 29. Ιόγραι. 
Χ, ᾽8.. 5. ΥἹΙ, 15. δὲ 81101 ϑαθρίῃϑε - ἽΝ, ποπρ ἰΐδια σασ. 
ΟΟΒ6ὶ. ΙΥ͂, το. Χ, 16. - Ἔμε, εδέὲ, Ν, ΠΙ, 17. ἘΠῚ ὑῥτὸ 
ουαὶ αὐτοῖς γ6} οὗ αὐταὶ τορουϑηᾶυμπι, ναὶ διδταθῃ τι εεῖ, 
608 ἔν ἷἴπ δῦο }1ῦσο ΒαΡυΐδδο: Ὡδαὶ "Ἷ 68 οὐαέ. - Ἀ  Ῥῖὸ 
“1. Ατηρ. Υ, 16. - ἜΠΗ, “όγωπεηα, ἘλΘοΒ. ΥἹΙ, 26. Ῥοσῖθ 
Ἰεροταμε “7. - Ἢ, νῶδι 1 ος. ΧΙΙΠ], 30. 166. 1, Ἃ, “4. Υ, ὃ. 
εἰ Δ110ὲ 5δδρῖι8. - "7, Ψψᾶδ. ἘΖΘΟΒ. ΤΙ, 10. -“ ἬΩ, Ἀμνειὴε. 
ϑοΡἈ. ΠΙ, δ, Τιεξευαι ἡπ. - "εἾπν ποηπδ. ΤΟΌὉ. ΧΧΧΙ, 2. 
1ιἐρομπᾶμαι οὐχὶ, ὃὑὡἵ ἴδαι τοοῖθ οοπΐθοῖξ Τοπεζαμοοηίωο. Κ μίρ. 
πιπιᾳιξαῖ το ὃ -- 46 φαοαὰδ 4110 1 καλέομαι. 

ΟΥ̓́ΔΑΙΜΜΙΝΟΙ͂Σ, ημὲ Ργο πὲλέΐο λαδοέμν., 'φιὲ πδἰίζωδ 6δὲ 
Ῥγοεὶέ, τοῦ ον Ρ]ας, ἐαηρι άξ, Α4], Νόει, 1Υ͂,.3. οὐδαμενοί. 
Βυθειαχεινατι. οὐδαμενόεης ἘΟΒΒΠΕΙΕ ἄρας Ῥλαάνονέπιμπι 8. Υ0 
ἐγαρίϑμεορ. 

“ ΟΥ̓ΔΑΜΟΥ͂", ποφιαφιραπι, ἴξ. πιδημάπι. ως, ἼΟΝΙς ἸοΌ. 
ΧΙΧ, γ. «ἸΔ2}Ε, ἧς ἦἄοο. Ῥχον. ΧΧΊΤΠΙ, ὃ. -- 3 πϑεγ" ἦμα 
Φέ ἐϊζο. 1 Ἀερ. Ι, ὅν». 

ἘΟΥ ΔΑΜΩ͂Σ, 1.᾽ᾳ. οὐδαμοῦ ποηιιαφιιαπῇ, ἐρε μραὶ 5 
Νίδοο. 1, 11... 1, 24. 11,6. Αἰειγοῖ, οὐδαμῶς, οὐδέποτε 
4) παντελῶς. 

ΟΥ̓ΔῈΝ, ποφειδ. γι) ποπ, 164. ΧΙ, 48. ΧΙ͂,4."- η- 
δ) δέξαπι 9η. Ῥδ. ΟΣΆΣΙΝ, 17. 1εε. ΧΙ, 4θ. τΎΠ" οἱ 

“ 
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ποη. Ἐχοα. ΧΧΧΗ͂, 17. ἴοβ. ΥΊ, 1. ἴον. ΧΥ͂ ΠῚ, 20. οζ αἰ δὶ 
δλορίυδβ. -ἰ ΜΝ, ἐάδπι. Γανῖ τ. ΧΧΨΙ, 44, Νυπ. ΧΧ, 17. 1οβ. 
1, 5. οἱ δἷο διὲδε βδορὶ βείι"δ. Ῥ8. ΟΧΧΙ͂, 4. οὐδὲ νυσταξει, πο- 
ἄωπι νοὶ φιαπίο πιΐημα ἀοττωηῖϊοί. - μον, μέΐπαπι. ϑγπιπιο 
ῖε58. ΧΠΠ, 19. (ὈΧΙΥ͂, 1.) Τιορὶε μιν, νεὶ Ῥοιῖι8 Ἰϊοτὶς 
ἔγαησροϑῖτ15 εἶ. ΝΜ" Ν 

ΒΟΥ᾽245᾽ ΜΗ Ν. μὸλ, εἰ που. Ἰοὺ. ΧΧΥΤΙ͂, 15. οὐδὲ 
μὴν. ϑε4 τϑοῖϊιϑ ἴῃ οοἂ, “έρχ. ΑἹά, φὲ Οοπιρί. Ἰερίταν οὐδὲ 
ἡ. ΗΠ όγοπ. πεὸ ἐπνοπῖθῆι. . Ὑιάδ 1101 ἄλλως, εἴ εἷς. - 

ΟΥ̓ΔΕῚΣ, ΟΥ̓ΔΕΜ7΄4,, ΟΥ̓ΔΕῚΝ, πιρδίμδ, α΄, ἱπι, 
ῃόπιο, πὲλὲΐ. ππλὲν ὠτι8, δὲ δἀνετθίαπι παρϑηαὲ ῥγδθσθαϊι, 
νρ] βεφαΐξαγ, Ἐχοά. ΥΠΙ|Ι, 5:. ΙΧ, 6. 7. οἴ 4101. - ἡμὸ γγπιε 
εἰναϊά. αἰξιεδ ποῦ. ἔγαπ. ΤΊ, 11. 860. οὗ. Ὁλὲδ. - γὴὰμ. ΟΟ8εῖ, 

“111,19. - ὩΣ φυδδῖ σομβῖσ, Νυπ.. ΧΧ, 10. [ο86. ΥἹ, ι. ἴον. 
11, ι3, οἱ ἰδὲ. - Ὁ5 ΝΜ, ποπ οπιπθ Νυπι. ΧΙ, 6. -- οἷν, σίγν 
ὉΔῚ δἀνοτδίιηι πορᾶπᾶϊ ρταθοαάϊε νοὶ] βοαυΐϊζατ. Οδη. ΧΙ, τ. 
ἙἘπχοά. 11,15. Χ, 45. εἰ 41101. - ἸἾνς ὥς, νἐν ποη. Οει. ΧΙΧ, 
5:1. - κα τὴν, νοὶ ὧδ μὰ, ᾿δδη, σοη. ΧΧΙΠ,6, 106. ΧΧΊΙΠ, 
9. δι. ΙΧ, 2. - προῦϑ, πέλέδαπε. Τόν. ΧΧΥ͂Ι, 7. -- ἀπῃν μέγα 
δεπι, δὶ δάνοσρέθ ἀν τότ Ρτδϑοδᾶϊ να] ϑθαυϊυν, θυ, 
ΧΧΙΠ, 26. 1οϑ. ΧΙ, ι5. ἴύδῖ. ΥἹ, 5. 166. ΧΧΧΊΧ, 6. ὅγπιπι. 
1 ὅπηι, ΧΧ, 45. 0δ᾽ Κρ. θδπὸ γα ϑίαδε: πέλἐξπαζέ, αὐδπι 
ποίϊοησηι “51 ἢ. 1. Βαδοῖ, υὑἴ΄ 8:ρηίῆσοι ἑπδέαϊας, αοἶωπι. ΥἸὰ6 
1,ον. Ν. Τ. 8. ν. οὐδεὶς) εἰ μηδείς. .- ᾿Ἀ3Ὶ ὦ, ποῦν νεγδιεπι. 
Ἐπ1Ὰ. ΤΠ, 5. - ΟΜ, φιξοφιαπε, ουτα ρτδονῖίο δάνοιδίο 

ς πᾶραπά!ϊ, κι 58. ΧΙ], 4. - ΤῈ ΠΒΊΝΌ, πέλεξ φιρέοχμαπι. Τυᾷ, 
ΧΙΝ, 6. - "Ὦ, φιρέα ἢ. ὅγπεπι.. ΟὐΒεὶ. Ψ]Ι, “5. οὐδείς. Βεπθ. 
Νδην ἱπεοιτορδῖῖο μβδυὰ σᾶτοὸ ποραὶ δρυᾶὰ Ἠδδγαθοβ --ὀ ΠΕ, 
οορσαξίο. Το. ΧΙ, ἃ. πρὶ βἴπο ἀυδίο Ἰδροταηὶ ΠΝ. δὲγ, 
ΧΧΥΙΙ, 25. 08] ῥτο οὐδεὶς τοροπϑη ἄτη εἰδως, Ὦοο 8680: φμὲ 

,, ποφογὶξ δπιν, γΐδϑιγ [αοὲἰδέ. ; 

ΕἸΣ ΟΥ̓ΔΕῚΝ, ἐπ πέλέϊειπι. ἘΘΛῸ “Ἔμπεν «δέασπια αηπμαᾶ- 
γπι. 165. ΧΙ͂Ν, α5. Βδπ6 αυοδὰ δοηδυπι. -- 35, ναπέέας. 168. 
ΧΙΝ, «5..- Ἰρλδυη Ηρ. ἃ 9, σδδϑαγο ἔαοὶο. Ὑλεοοάοί. οἴ 
 ά. Ομέπε. ῬΕ. ΟΧΥΤΠΙ, ν9. δάδο 1108 οοπιτίνίβιὶ δὲ ἀϊεροῖ- 
αοἷδιῖ, ἂς δὰ πἰβίϊυπι τοάϊρογθηΐωσ, ΝΟ ορυβ δὲ δϑὲ ουπὶ 
ὨΟΠΠ0}185 δἰδίυεγθ, 6085 ΠΗΥΠ 16 Ρ͵886. Ἐοτίδ889 ἴδιηθῃ εἰς οὐδὲν 
θ1άδα τοξεγθη θαι εδῖ δ [5}52Ὁ, δοογέαθ, τ πολ ἢ 166 6τί ἢ, 
ἼΤυπο 560 551| ΠΟΙ Π)8]6 ΘΧΡΙΘΒΒΟΓΏΙΣ, Ὠδηιὶ δϑοογὲάθ βϑυηῖ γδδ 
γελλεδέ, -- γεν. ΑἹ, 1.5. ΧΙ,, οὖ. - Ἦν κα, ποη ὀχοσίομδ. Ἠϊρϑβ. 
ὙΠ, 15. ἐπεστράφησαν εἰς οὐδὲν, δουιινεῖδὶ δαπε' 'π ἢἰΠΐ]υηι. 
ψιάοηῦοσ ουπι ὅγγο 165 1886 ὦ) ὮΨΡ, νόοοῖριυ8 ἰγδηβροβίτβ, αἷς 
406 ἴππο ρμϑγ οὐδὲν ἔοτία8δο ἑδοία ᾿πιε!εροηὰα δαηξ, 86η58 
χαϊιιΐμηθ ἱποοαπισᾶο. Ἐρτῖδδ86 οἰΐδπι. Ἰεροσαης 09 ἢ, υἱ 
Τετθ, Χ7Π, γ. 10. δαξ, φυοᾶ πππὸ ταΐῃὶ ρίδοθῖ, ρυϊδταπε Ὦν 

9, 600 οἴϊδιι 7αγολὲἑ ἰπιογρτοϊδιῖο δροοῖδί, -- ὈΒΝ Ὁ 
ΔΔΠ, ῥγασ πλλεφο φΦὲ ἐδάνθ. 168. ΧΙ, 17. : δὰ 

, 

7) 

 Ο.ν, 
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ι. ἈΠ᾿ ΟΥ̓ΔΈΝ, ἰἄσα. 'πἢ πε, δωρ4 ἐπαη. ν ΤοΡ, 
ΧΧΥΙ, γ, 

. Π4Ρ᾽ ΟΥ̓ΔῈΝ, Ῥγαρέον πέλεϊ, ἸΝΝ3, φέοειξ χξλιεδ, ϑἔγπιπλ. 
Ῥε, {ΧΧΤ]Τ], το. 

᾿ς ὩΣ. ΟΥ̓́ΜΕΝ, φοοιὲ Ἡξλέξ, γΝῸ5, εἰραὶ ἡ ΔΗ: 66. ΧΙ, 
λ7. - γνμὗῦ, ἐπ οἰλέδμπι, ἴθ8. ΧΙ, “ὃ. - ἸΠΠ2.» δέοι πάη, 
16. ΧΙ,, λὅ- 

ΟΥ̓ΔΔ' ΠΟΤΕ, πμηφιαπι. ὌΕΟ, α ᾿ἀἰδδιμ, φιΐδ. τ. 
Ἀδρ. 1,6. 

δ ΟΥ̓ ΔΟΣ, ζέπιετι. ΑἸ ΠΡ» Ἰάωω πο. Ἡ ἼΧΧ Ἑκευδ,. 
ΧΙΥΠΙ, .. - μδ, ἐλαίαπιωδ. ὅγπιπι. Ἐποοῖ. ΧΙ 6 εἰ.7. ἃ ᾿ 
Βιοίδωα. 8εὰ υϊτοδίφιθ ἰὰ Ἠεκωρδὲν θδθθ τεϑρορ δὲ Βεῦκ. 
η0., ἐΐπιεπι. Οἰοοα. 45. Βγεπα. τὸν φυδον, τὸν βαϑμόν. ἀἰεεγοῆ, 
οὐδὸς, βαϑμὸς,. βατὴρ Ἃ πρὸ τῆς ϑύρας. βαϑμὸς καὶ ὁδος! 
διιάαε: Οὐδὸς» φλεὰ, βατήρ, τὸ κάτω τῆς ϑύρας, ῆ ἔδαφος», 
ἢ βαϑμός. ὍΝ 

ΟΥ̓́ΘΕΙΣ, ΟΥ̓ ΘΕ ἍΤ; πιλίωα, πόλι, . μὸν. πο 
μῆμφ. Ῥ5. ΟΧΧΧΥΠΙΠ,.,.δ. σ΄ ΝΜ, ποη. 1ς8. ΧΙ], 48. 1Χ, 
ά, 1(Χ1Π7| 5. -- τὸν ν᾿ έν, οὔχα δάνοιδλο πορδιᾶ.. 'φεη. ΧΙ.1, 
44, Ἐκοά. ΧΧΧΙΥ͂, 24. Ῥοας, Υ1], 34.. - γ Ομ: ΨῸΝ γϑε; 
Θοη. ΧΧΧΙΧ, 1... ὅδμι, ΧΧΙ, .. - 8, ναριμέξαδ, ἑπαπὲ 
ἐαδ. «ἴφιε, ὅγπιπι. Τλεοή, Ἰφσετα. ΤΥ, “5. -- Δ, νορῥμσῃ, οὐ 
δάνοιριο ποραμάϊ, Εχοά Υ, 11. 169. ΧΧΧΙΧ, ,3. Τοτθιι." 
ΧΧΧΗ͂, 17. - ἃ» ὀκέγαἨθιιδ. 1 Ἐορ. ΤΠ, 18. οὐκ ἔστιν οὐϑεὶς 
μεϑ᾽ ἡμῶν, ἀθο 8118 ἐπ μὴν Ῥιδθίοσ ποδ. - ΠΩΊΝΌ μεὖ, 
ποη φμέοημαπι, 8, ΧΧΊΧ, ὅ,.- ηηῆ, ἐπαὴσι 1 88π:. ΧΙ, 
21. ἀ6 4115 ρεπεϊθηι: οὐκ ἐξελοὔνται, ὅτι οὐθὲν εἰσὶ, Ὧοτ 611-» 
Ῥίεμε, αὐ πέλὲδ δαθῖ, Οουξ, ι Οοε. ὙΠΕΙ, 4. δὲ, δὰ ἢ. ). 
Ἠεϊποὶὰ Ἔχονο. ϑαον, ὟΙ, 5. Ὁ... 365. « 455} πἢ, ἐπαμο δὲ νας: 
εἰμεπι. Τότδτη. ΤΥ͂, 45. εἴ ̓τλεοίδο ἔ. ὁοουπ ἀπ ηυδεάδπι ὁχοταο. 
Ῥίασια σι. , 2. ᾿ 

ΟΥ̓ΘΕΝ ΘΙ ΜΙ], πιδὲδ δωπι. δὰῃ, ,“ίδοδοο. Τοῦ: 

ἘΠῚΣ ΟΥ̓ΘΖ' Ν, ἐπ πὲλέλοας, ἀρὺ, αὐ οπεῃθ, σία Ρτδο- 
γὶο ἀάνογρλο ποβδηᾶξ, Τετθαι. ΧΠΠ, 7. 10. 

ΕΙΣ ΟΥ̓ΘΕΝ ΓΙΓΝΟΛΜ1. ,. ἔπ" πίλέζεπε πΝ δέν θέ, λα] 
Ὁ, ζ,αοέωπι 68ὲ δας ἰενίξαέσ, ἴοι. ΗΝ, 9. ἴοβόταπε Ὁ; ̓ ἘΣ 
φυξα, ναὶ πέλεξιπε. 

ἘΟΥΚ ΔΑΝ, Βοῦσ.. "Ἢ, ΦΟΊῆΦι . ΑΙ. γ᾿ 8. ἘὈΣ 18 Ἢ 
Ἰεριυτ. 

ἈΟΥΧΕΙΤΊ Ἀν ϑγηπεῖ. τὐρη: φοοἄ. οεφιὶς. Θα: ΙΥ, - 
λάᾶο Απιοϑ. 1Χ, 15. δορ}. 11,16... 

ΒΟΥ Κ ἾἜΓΩ", ποι 4ρο. ἜΣῚ )» Ῥεαφέσε. ἔαρ ̓ ϑγπιπ.: οἱ 
'ϑγτιιδ 6ε8. ΧΙ, 16. ᾽ 

. ΟΥ̓Κ ᾿ΜΟἿ, ΠΟΠ’6. φορδ- ρ, ποῃπφ. ἄπο τοῦ, 
ΙΧ, 58. : δ 



᾿ ͵ 

. ἊἼήΟΥ̓ΛΑΜΑΙ͂Σ -- ΟΥ̓ΡΑΓΕΏ 
ἘΟΥΔΑΜΑΤΙΣ. Ιρϑὰ νοχ δοῦν, ον τοῦς ᾿ φιζαΐογτ 

Δαΐς. Τυὰ, ΧΥΤΙῚ, 30. εἴγοτα ᾿ἰδτατι οσοπι ῥσὸ οὐλαμλαῖς. ᾿ 
"ΤΟΥ͂ ΜΦΔΜΛΟΥ Ζ. ἴρϑ8 νοχ μεῦγ, τ)Ὁ τϑῖην, μδίφωδ ζαιξς 

Οεπ. ΧΧΥ͂ΤΙ, 19. βῆ ὩΝ 
ΟΥ̓ΔΗΝ, νμέπιιδ αὐ φαπ ξαΐξον; ρεγαζωοέτπε, β6ὰ: ποία 

»ἶκονὶδ δαπαίξ, οἱοαϊγέα, ΑΒ οὔλω, ναἰδο, ᾿σπαοὰ δ οὖλος, ἐπ. 
ξορόν, ὉΔᾺΣ, αὐμδέξο. Τιονῖς. ΧΤΠΤ, 45, .- ὨΝΩ, ἑώπιον, Τὰν. 
ΧΠΙ, 9. οὐλὴ λευκὴ ἐν τῷ δέδματι, υἱους. ΔΙΌ απ ἴῃ ουξα, ὙΙᾶΘ . εἴν. 19. 28, δεγοῖ. οὐλὴ λευκὴ, ϑρὶξ λευκή. 7οχς. Ογειεβὲ 
δ. Βγεπι, οὐλὴ τὴν τρίχα σημαίνει. (Αρυὰᾶ «οϊξαη. Κ΄. Ἡ, 
ΧΗ, 1. Ζμσέαη. ἐπ ἔπιον, Ὑς Ἷ, Ρ. 8092. ἂς σαρ δτο ογἑδρὲς οἱ 

, Φοπέογεϊδ Δα πἰροίιγ.) Ἀύυγδιθ Τεσγολίωδ: Οὐληὴὶ, ἐπιπόλαιον 
δ ἕλκος δἰς. ὑγείαν ἧκον, ἢ χλαίψεισμα λάχη, (ϑαϊπιαδέιεο βοτὶ- 

ϑοπάμπι σδηϑοξ ἢ χλανὶς μαλακὴ, αυοὰ ΡτΟΡο) 7. “σῆψις 
Θατέθῦς- Υ ἈΝ ᾿ : ἣ : 

ΟΥ̓ΔΑΟΚΟΜΖΙΟΣ, οοπιὲδ, γοϊἑέο ογέοριιδ. ὨᾺ, σοπιρλὲ- 
οαέμδ. 7παὐγέμϑ Ἰιονῖι. ΧΧΊΙ͂Ι, άο. οὐλόκομον, 50. κλάδον, τα». 
χύθτ ζ0}116 οτΐδρυπι, ἥμρ. φὲ ταπιοσ ἐΐρτιὶ οπϑαγιώτ 7 οη- 
αἴξεεπι. Ῥερϑεῖσον Βδθὸ νὸς αυοῦθο δρυὰ 2ροζζωδοπε Οπποπι. 11, 

᾿ 358. γί4δ φυσᾳτα δΌρτα 8. ν. οὐλή. ͵ 
τς ΟΥ̓́ΔΟΣ, πιαπὲριια,. ΩΡ, ἴάοθηι. “44. Ὥις ΧΧΥΥ͂, 
19. δογοῖ. οὔλδι, οὖλα, δρώγματα. 

ΟΥ̓Ν, ἐφέξει, 18, πασιο," ἸοΡ. ΧΎΤΙ, 15. ΧΙΧΣ, 6. - 
πΏν, ἰάθη, Εἰχοά, Π|, ν8ὅ. Χ, Ἰγ. Οὖν ἴπ νοτοίουο ὅγπι- 
γηαολὲ γοδῖ ὀῤγὴ 8. ΤΧΧΥΤΙ, 580. φυδηᾷυδπι Ζ ον γσεμδο 
ἜΧργεβδὶῖ, ἰαπίθπ, Ὧ6 βοσίθβ οχαάϊίου 8 ἐσθοΐωυς, ἔπ τοῦ τωυ- 
1ατιάυι οαπ8ε0. 8ὲρ0. ΧΥΉΙ, .. ΡΙῸ οὖν δάϊθ κακεῖνοο (Ὁ Σ “1260 χ. 
᾿Οοπιρί. ετ' Ἐείφ. τορουι στιά πὶ ἐδέ οὐ. 
᾿ς ΟΥ̓́ΠΩ, ποπάϊεπι. ὮΩ ἌΠΙΕ, ροϑὲ νείογαβοογ ππδ. Οδι. 
ΧΥΠΙ, 12. Τιοβεταπὶ σὉ5.,), ποη. -' Ὁ, ἀπέφαπαπι, ϑγπεπι. 
1 888. 1Π|,.). ἊΣ 

ῬΆΡΑ ΘΥ̓ ΠΩ. ΛΟ, πῶπε πέσ, Αἴφι. Ἐπχοᾶ. Χ, γ. 
ι ΟἽ» ῬΑἑ', οαμάα. 231.,. ἰᾶοπι. Ἰράι, ΧΧΥΤΙΙ, 15. 44. 

10». ΧΙ,, 12. 168, ΙΧ, τά, 15. ΧΙΧ, Χχ5. Ῥταθἴετθα δηο νὸ».» 
σεπὶ ἦδ δὺύ0 δὐθιάοτυπε ΓΧΧ. βοπέθητίδα ὅχοσηδηᾶδδ οδυδδ. 

. 1ο". ΧΙ, 26. Ἐ81 Ργο 1.1}, ροδέδης οέμε, Βαθϑηξ βύρσαν μίαν οὐ- 
᾿ρᾶς αὐτοῦ, ρεέξεπε επαπι σαμαίαα δἰμβ. Ἐστῖδθβα ἴατγθπ ὰρσδ- 
χἰει8 ΟΒΟΙΓΆΣ8. Θα σχεαζουσαν μέωαν Βιχὶς οὐρᾶς, Ὑἱὰο ἱπέγα 8. ν. 
σκιάζω. " τος 

ΟΥ̓ΡΑΓΖΕ'Ω., εχέγεηνεσ ἀρπεος (4. ἃ. οαμαναπι) ἄμοο, 
Ῥοϑέατίον δ2Π5, ΡΟΒέΓΘΠιμΦ ϑέρπθ. με φοηξο; συμ ῬΙΉ, φοϊώρο. 
Το... Ὁ, ο. ᾿οκχ Βοδτ,, ἢ..1. αὐπεσπ οἱαιραογοα ποῖαι, γιὰ δὲ. 
δι::, ΧΧΧΙΗ͂, 12. ϑμάαδ: οὐραγεῖ, τὸ τέλος ἄγει, τοῦ σεραταῦ. ᾿ 
Ἠεεγοῖ, οὐραγεῖν (1666: οὐραγεῖ), ὑστερίζει. εκ. Ογεεδ Μ. 
“Βγοπι, οὐραγεῖ, ὑστερίζει, δαπανᾷ. 

ἤ 
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ΟΥ̓ΡΑΤΊΑ; ἐπκίνεηλεπι ἀριπόη. Καταλαβμββάνω τὴν 
υὐραγίαν, ργοδεπάο εἐπέγεπιπι ἀρπιεπ. 32) ῬῚΒ. δαμάαπε αὖ. 
ϑοἱπαῖ. 1ο5. Χ,, 10. ᾿ ες 

ΚΟΠΤΩ 1ΗΠΝ ΟΥ̓ΡΑΓΙ͂ ΑΝ, οαταο δθὰ σαγρο δχ.: 
ἕγόπεεπι αρΊπεη. Δ. ῬΙΏ, ἀδοαμάίοο, ἐβειδρ μοσῖθο: ἐπέγοπειπό 
ἐχογοΐέωδ οαθαο, Ἰ)δαῖ. ΧΧΥ, λϑ. ἔχοψέ σου τὴν οὐραγίαν, τους 
κοπιῶντας ὀπίσω σοῦ, Ρετοαβεῖξ οχίτεπνιπι δβιηθῃ ἴαυ αν, ἀεξα" 
εἰραῖοβ ἃ ἴοτρο δὶ τεϊϊοιοδ. Ἡεεγολ. οὐραγίαν, τὴν ὄπισθεν 
ἀχολουϑοῦσαν στρατιάν. 
ἣν τ ῬἬΦ“ Μ2ὩΟΣ, ὁοοίοεί, 5 Ἐπὰν. ΥΙ, 15. ἃ Νίασο. Υ1, 

Χ, 10. 
ΟΥ̓ ̓»Α͂ΝΟΙΘΕΝ, εοοϊίέμδ. 4 Νῖαοο. ἸΨ, τθ. . 
ΟΥ̓ΡΩΝΟῚΣ, ἐθείσι, ἐϊ, σφ. διε, 22 διι6. 168. ΧΙΡ, 15: 

" ΤΕ ἐεῦγα. 168. Ὗ, 50. δ ᾿ οί δι. ϑϑοά γϑεθα εἰς τὸν οὐρας 
νῦν δῆτ 80 δεηπδηίία ἄνω καὶ κάτω, 4086 ΒΑΡεπὶ “4|α. 68 
Οὐπιρέ.., ῬΊδηθ ποῖ Ἰεραπευν ἷπ ἰοχῖα ΒαΡσ. δὸ σωβοσῖδ δ'ῃθ 
ἀ0}10 βππξ οα 4111 Ἰοοῖδ, γ. ὁ. Τετδπι. ΤΥ, 25. --΄, Ἴ, πιοριδὲ 
Ῥε, ΧΤΙ͂Χ, 12. τὰ πετεινὰ τοῦ Ὀυρανοῦ, νΟ]ΌΟΣΘ8 δος Ῥυδυο- 
της ῖο ξοσυηο τ Ἰοσαδηᾶϊ ϑδαρίυδ οδνίδιι ῬτῸ πιΐπε8 ποίδι 
Ἰάοπι να]δξ ἀθ Ἰοοο 164. ΧΥΠΙ͂, 6. Οομξ, οἴἴαπι Κ᾽ ον δέει λὲν 
8. Ῥὶ ΤΙ. ο..21. Ῥ- 18. Ῥτδθῖοσθα ἽΠ 46 φωονὲδ φαοαῖδο δ Ἐϊ06- 
τὰς, ϑβρδοϊδιίί ἀθ οσοΐο.. Ὑιὰ 6 Οἱαδεὶὲ ῬΑϊίοίορ. ϑαον. Ρ. ισδ8: 
εὦ, Θαιλέξ, - ΤΥ, δποοίσεεπε. 1ε6. ΧΧΤΙ͂Ψ, 8. - Ὀνου)5 ὉΠ 12, 
ἐποοίξεσυ ἐπ οοεῖο. 165. ΧΧΤΥ͂, 2ι. -᾿ ΕΣ Ὧ25, ἀφμθωκιὶα 
ἐορίογεπι αὰϊ μέγδα σοοί, ἸΤοΌ. ΧΧΧΥΤΙΙ, 57. οὐρανὸν, Ὦ. δ 
οὐεέτιπε αδγίαπε,γ, πιεδεδ. - ἘῸΝ, σπι ἐο. «“4:ε. Τοῦ. ΧΧΧΨΗ͂Ι, 
18. τὸν οὐ σανόν: Τιορὶς ξοτῖαββα 12)», πιδδε, 4086 δδθρὲυβ Ρτο, 
οὐοἶο Ῥορ πα, δὰζ 12». Ἐοτῖα686 ἴβημθῃ τϑρομθηάμπι ὁδῖ 1π 
“ἀφιΐίαα νεγβίουθ: μὲν αὐτοῦ ἐστερέωσας ἐὲς τὸν οὐρανὸν, οὐαὶ, 
ἶρδο ξοτιαδῖὶ σοοϊαπι, α΄ οὐρανὸν δὰ νοσϑῖ 35] τοἔθυθῃ.- 
ἀππ) δῖε, εἵ νεσρα εἰς τῆς τροπὰς βδἴπτ 4118 ἱπτοιροεία, νοῖ 
Ῥοῖίας τι ΘΓ πὶ αδάϊιαπιδηζυπι α Ἰρσαγῖο ἴπ πἰδγρὶπα ποϊδται. 
- ὙΣΡᾺν. ὀχραηδιὲπι. Τ)ατι. ΧΙ, 5. 6δθα. οοᾶ, Ολέδι δὲ 1)ιοράοὐ. 
στερέωμα. - ὈΠΜ,, πιδεϑ δΩβΟΤ ΟΥ. Ρε. ΤΧΧΧΎΤΗ, 86. Ξ 
Ελοῦ, ̓ αἰεραέσ.. ἽΒΕΡ. ΥΗΙ; 27. εἰ οὐρανὸς καὶ ὃ οὐρανὸς τοῦ' 
ὀὐρανοῦ οὐκ ἀρκέσουσί σοςε, 81 σοο᾽υπιὶ δὲ σοϑὶυ σοοῖξ ὨΟΙΣ 
ευδαίθπς τἰδι. Οὐρανὸς τοῦ οὐρανοῦ 68ὲ σοοῖυπι Δ] βδίπιιπι, 
φυσὰ πεῖ οπιη68 ταϊΐηιιοβ ὑσεῖοβ οσοπιρ᾽ἐοείζατ, Εδάδπι ἔοεο: 
παΐὰ οὐσαττίξ φυοαυο Νεμοπι, ΓΧ, 6. δίσγαο. ΧΥ͂Ι, 18. ̓ 8εὲ :. 
Μαοο. Η, ι5. Ῥ5. ΧΧΧΥΤΙΙ, 20. θήσομαι εἷς τὸν αἰῶνα τοῦ 
αἰῶνος τὸ ) ὁπέρμα αὐτοῦ, καὶ τὸν θρόνον αὐτοῦ, εἷς -τὡς ἡμέρας" 
τοῦ οὐρανοῦ, Ῥοπᾶπι ἴῃ δἀθὲ Π]ΌτΙ δα ου Ἱἑ βοπίθη αἴας, οἱ τον. 
τππὶ οἷῃ 8 ἕάπατιᾶπι ἀϊ68 οο61}, Ἢ, 6. αυδάι.- ἀἷα οοο]υμα ἄπτα- 
δῖε, ἰΏ Ῥότροζαυσι. Οοπξ, 8ἰτ, ΧΙ, 19. Ῥε. ΧΟΥ͂Ὶ, 6. ἀνήγ- 
γείλαν οἱ οὐρανοὶ τ ἡ γμονώ ἐρή αὐτοῦ ᾽ δηλυνοίδηϊ οοὸλῖ ἰυόεΐω 
εἴαπι οἴῃφ. ἊΣ ΥΊ, “6. ἀναβαένουσεν ἕ τ το οὐρανῶν, δϑοθῖ- 
ἄυπὶ δὰ Ἐπτ αν Υ᾽ᾶο οἱ Ῥεαλπι, ΟΥ̓́Π, ἅ. 56. ΟΧΙΠ, 4, Ῥεδλαν," 
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ΟΧΙΜΊΠ, 4. αἰκεῖτε αὐτὸν οἱ οὐρανοὶ τῶν ουρανῶν, Ἰαυάαῖα 
ὅ1ὰαὶ 606]1 οοθ]οτιαι. 10Ρ. 11, 12. εἰς τὸν οὐρανὸν, ὄυ η, ἐπ 
οοδῖαπι, ἀρυὰ “44. 80 χλοοά. Ἠδθδο. ΠῚ, 5. Ῥτο. οὐρανοὺς 
ξοτῖα886 Ἰεροβάπηι 6δὲ οὐρανὸς» «αὐ Βαθδὲ Παοορέμδ, ἤπξεγρτγεα. - 
ὼ ΟΒδ]ά, κάτι, 11.  δη. Ἡ, 28. ΤΥ, δ. δὲ 4110: βδορίυβ. 

ΟἸΧΜδοο. ΠῚ, 18. ἐναντίον τοῦ οὐρανοῦ, σοταιι' Θοε]ο, Ἀ. 6. 
οούϑιι .222ο.. Ὑιάθ.6Ὁ ν. 6ο. ει Νίδοο. ΓΚ, το. Οοαῃξ, Σογβεξωια 
46 λεὺν. Ν. Τ΄., Ρ. χϑ. εα, ΖΦ φρλονέ, δὲ 4008 οἷϊαῖ Ζο με "ἃ 

. Ζλιο. ΧΥ͂, 18. δο Ζός. Ν'. Τ. 8. Ὦ. ν. 
Ἧ ὙΠΙΟΥΡΗΝΟΝ, Ἢ" ὙΠΟ ΤΟΝ. ΟΥ̓ΡΑΝΟΝ, 

80. οὖσα γῆ, 4ιαθ δι οοοίο ἐοΥΥα 6ϑέ, Ὑ. ΤΟ. 1], 2. ΧΧΧΙΡ, 
ταῦ, ΧΙΟΤΙ, χά. -- ΠΙχηπ Ρ]ατ, δχ γὴπ., ρέαεθαε. 1οὉ. Ψ, το. -- 
ὕῈΩ, δεδῖα. λαδέεαδιέδ. ἴον. ΧΧΧΙ͂Υ, ικ5ὅ. - ήδη, αὐ γειμ. 
Ῥτον. ὙΠ, 28..ὄ - Ὡθὼ Ὁπῇν ρωῷ οοείο. Ὦδαι. ΧΧΥ, 10. 
ΧΧΙΧ, 80.. ἴον. ΧΙ,, 8. 

Ἃ ὝΠΟ ΤΩΝ ΟΥ̓ΡΑΝΩ͂Ν, 80. οὖσα γῆ, ἐεγγα, φωᾶαθ 
Φιιῦ οοοἰξδ- 6δέ. ἘΤΩ πῆ ᾿Φμωδ οοοέξε. Ἑ χοᾶ, ΧΎΙΙ, τά. 

ἈΤΑ͂ ὙΠ᾿ ΟΥ̓ΡῬΑ͂ΝΟ' ἮΝ, φωρο δμῶ οοοἶξβ διιπέ. Ὑ 4, ἐξγ- 
Ζα, 1ο». ΧΧΧΎΤΗ, 55. -- ΟΙΧΉΠΙ 522, 7,“ οὐδα ὀχέξπιαγιεηι. ΙΟὉ. 
ἵν το. Κὶι μὲρ'. τργγένογ 8. - Ὑιάο 411} κῆτος. 
ες ΟΥ̓ΡΕ Ὡ, ύαπι τοσάο. πιζρο. γῃώπ ΗΪρΆ. ρα; 
χ 8. ΧΧΥ͂, 52. 584. 1 Ἀερ. ΧΙΝ, το. 4 Ἀδρ. ΙΧ, ὃ. - Ἐργῦ, 
δἰδέδο. «φω.. ὅγπιπι, Τἠδοα!, ἐὲ ΧΧ Ἀ60. Ομγέδν ἐμεπὰ Τεϑ. ἢ 
46. οὐρήσεν. 884 τϑοῖθ ἀδιπηας Βαδο Ἰθοιοπ όπὶ οπεζαιορηΐμδ, 
χΟΒΕ 68 συρίσει. Ιῃ ϑολοῦ. Οοά. Ῥανὲξ. ἰὴ «Ἱροϊιομὶξ, Ἠλοά, 
᾿Αγροη. ν. 1614. δ0αι. οσουγτιῖ οὐρεῖν, 8.86 ΡΟΣ φυλαϊτειν 6Χ- 

ἰοδῖωτξ. 
,. ΟΥ̓́ΡΙΟΣ. μεπέοϑιιδ, Δ οὖρος, ἜΤ Ἡρογοῆ. οὖρος, ἄνε- ᾿ 
με 165.101Χ, 5. συντρίψας οὔριον; 801]. ὡδν,. σομξογθῃβ γαμῖος 
διαὶ Ονυμα Δ ἐγγέέωε, 8118 οὔρῳφνον ὧδν ἀϊοζαπι. , ΤῈ Βοθτ: 
τοχῖα Ὡ181] ρῥο μδὸ νοοῦ Ἰθρίτυτ. . 

᾿ς ΟΥ̓ΡΟΝ, εμέπα. τρια ῬΊατ. ἰάρηι, ἃ Ἀρρ. ΧΥΙΠ, 27. 
ἴε;. ΧΧΧΥ͂Ι, 12:. Αφιω. ϑγπιπι. Τἠξοά. 168. ΧΧΧΎΪ, 12. 

ΟΥ̓͂Σ, σιγὲδ. Ὑ4, άδπι. Ο6ῃ. 1, ά, λαλήσατε εἷς τὰ ὦτα 
φαραὼ, Ἰοφυΐπιῖηϊ 1 ἀπγθαι. Ῥμδσαυπῖρ, Ἡ. 6. οὕχα Ῥ λάταοῦθ. 
γι4ε δεῖ Ὥρκαϊ, ΧΧΧΙ, ,28. 80. χ,ὅ8πι. ΥἼΙ, 41. ἐλάλῃσεν αὐ- 
τρὺς ἑἰς τὸ ὦτα κυρίου» Ἰοφαδθαῖας 11108 (ϑϑτιρου88), σοταπε 2)0- 
ξοΐπο. 149 ἐξ Τότφαι, ΧΧΥῚ, 18. 6ἴ 4110] βδερίιβ, -- 18ε ῬΙΒ. 
ἀμγίδιιδ ρμεγοέρίθ. ΟΟἘ6]. ΧΕ, 9. Τιϑρέγαμε 101 γ:.., - ποτ 
ϑοα. ϑγημῃ. 166. ΧΙ Υ͂ΙΙ, 2. καλύψας τὰ ὦτα. δοηείονιμθι ἔπ ἦρι 
ΚΦ ωτὲ, δα Ὦ. }. σομϊοῖῦ Ἰερριάμπη τα νῶχα, δὺϊ Αἴμ}116 4υ!α. 
.Ἰ)οεάονἰδὲπέμε 1ῃ Ὁρ[485 84 ΥΘτ8, 1αῖ, Ἀ..1, ΔιδιεγαῖαΣ, 1 τὰ ὦκα 6886. 
οοτευρίδοχ τὴν αν. ἶνδαι ὥὦα γε] ᾧα νοὶ ὄα οναπε γεὶ ὲπιδγέαπι 
» 8:8 ποὶϊαῖ, ατι0 δϑῃδι ὧα χρυσοῦ Εμϑέαέλῥμδ ἐΣ Ἡοπιενὶ Οὐγθ᾽ 

οοπῃρ! τὶ Ρο856 γίάδεῃς αἱ δῃΐῃᾳ ᾿ρΒεερις ΟΝ οἰἴδαι; 
δέ αετι. ϑοὰ χλδὶ ΜΠ Ἰδοτῖο οὔπι ἰεχῖα Βοῦτ., ἔλο119 

᾿Αμγθὲ Ορίθρας ἤθσε886 φ5ῖ,. ϑἴκλο, ΠΠ|,20. οὖς ἀκροατοῦ». λοπιο͵ 



ὡς - 

͵ 

ΠΩ͂Σ Τά ὮΤΑ -- ΟΥ̓́ΌΣ  κ4δ 
αἰ ἰαηοἷὲ οἰδφοοπαΐψωα σμρέάωδ, οο]1. Ῥίον. ΧΧΥ͂, 12. ϑἴτδο,. Ὁ 
ΧΥΙΙ, 6. τὰ ὦτα ποῖδτ αμαΐξέωπι 8δεὰ ζαοιέαέονι ατεαϊἑογιαὲ, 
᾿ᾳύθπι ἀπιοά πη ὀφθαλμοὶ  αομέέαἔδη νευϑηαὲ 5: χηῖβοαι, Βαταοῖν, 
Ϊ,2. ἐν ὡσὲν, αμαϊοηέε, ὁὃὖ. τλυδοον χο 

ΒΓΣ ΤΑ ὮΤΑ, ἐπ ἀμγαϑ.. ἼΔ5., σογάᾶπι, Τοβ. ΠῚ, 55. 
ὃ οὐκ ἀνέγνω ᾿ησοῦς εἰς τὰ ὦτα πάσης τῆς ἐκκλησίας, 4ᾳυοά πρπ 
μεριῖ Ἰοδαὰ σογαπὸ οὐαὶ τηυ]τ τἀ ῖηθ. 

ΟΥ̓ΣΙ΄.4, εδερχοέδξα, φεδοέαπίέα, ἰἴ. δοηα, ) αοιζεαξοό,᾿ ΄ 
πδ10, ρδσιόξετα. «14. ΟΟἘεὶ. 11, 8. ΤΟΡ, ΧΙΨΥ, ,8. ἐκληρονό- 
μῆσε τὴν οὐσέαν αὐτῶν, ἈᾶΘΙο8 ἔδοῖτιϑ δϑὲ οπιηξαπι δον, ΟΡ: 
οἶδ, ΟΟΔΕ, Τὰς. ΧΥ͂, 12. Χ5, “δογολ. οὐσία -- - πλοῦτος, 
ὕπαρξις, εἶδος ὑφεστός, “βίος, κεῆσις, ᾿'διωώάαδ: οὐσία. τῆς οὐσίας. 

. τὴν κλῆσιν καὶ τὴν προσηγορέαν οὐδόλως ἐμφερομένην ἑυρίσκομεν. 
ἐν τῇ ϑείᾳ γραφῇ. ἡ δὲ τῶν πολλῶν συνήϑεια κέχρηται τῷ προσ-- 
θἡματε ἐπὶ τῶν σημαινομένων κιήσεων, ὧν τες κέχτηταρ, οἷον 
οἰκημάτων, βοσκημάτων, καὶ λοιπῶν ὑλῶν. ταῦτα γὰρ οὐσν κα- 
λοῦσυ τῦῦ κεκτημένου. καϑ' ἣν ἔννοιαν καὶ τὸν ταῦτα κεκτημένον 
πλούσιον φτιαλοῦμεν, ἀντὶ τσῦ πολυούσιον. καὶ περιούσεον λαὸν 
τὸν ἥκεητον. καὶ ᾿Ισραὴλ᾽ περιουσιασμὸν ἑαυτῷ (ΡΕ. ΟΧΧΧΙΨΥ͂, 
4), ἀντὶ τοῦ κτῆμα, καὶ εἰς κεῆσον. Αρυᾶ ρῥτοξδηος βοτὶ ρῖο- 
168 οὐσία Ῥτο δοπὲθ δὲ μϑοιεζίο ραϑοῖπι οσδυντὶς, Ὑ͵ιάΘ “«Ζεέα. 
πῃ Κ΄. ΗΠ. Χ, ο. 17. Οοπέος αυοαις “)δεγεὶ δὰ Τιὰο, 1.1, 
Ρᾶρ. δ᾽1. δ64ῦ. τ ἀετῶν. ὦ 

ΟΥ̓ΤΕΙ. 1ε8.1, 6. δὶ ῥρσὸ οὔτε τραῦμα οὔτε μώλωψ 16- 
δεπάππι εδἴ τε τραῦμα ἥτε μωλωψ, δὸ ἷπ τοχῖα ΒεΕΡκ. πὶ δὲ] οἷ 
χτεϑροπάφοι, Οουξ. (αρρεέϊἑ ποεέ. ογἑξξ. ρΡ. 402. δΣ τὰ 

ΟΥ̓ΤΟΣ, ΑΥ̓ΤΗ͂, ΤΟΥ͂ΤΟ, ἀέο, ἤαεο, Ζλοο. ἜΡΟΝ; 
,“ὅπ|, Νυτα. ΧΧΥ͂Ὶ, δ9. τούτους. Νοι Ἰδροσυας ΩΝ ὃἐ Οαρ- 

, ρεϊμδ νοϊαῖς, 864 ΠΏ ΝΕ ΡΟ Ρ] τα] ἀσσδροσαηὶ ΡΘΥ ᾿Θῃ Δ] ροα 
᾿ δΒαπιδεὶ, Ἂξ εἴ αἸὐ δὶ. γιἀ6 βμαεονῆξ Απεέξογὲδ. Ὁ. ταά. -- ἮΝ, 
β ἐμπο, Οεπ. ΤΠ, 46. Τιορογυηὶ ΠἸ. τ ἼΠΝ, δέχ, 1 Ἀ6ρ. 1Π, 25. 

ἌΡαν, ΧΧΧΙ͂, 12. - ἜΝ. 165, 1.11Π]|, 4. οὗτος. ϑ8εὰ νἱάοϊαν. 
οπἶΠῸ πα 6Ὸ ἄππι 6588 6Χ ᾿ἰργασὶῖ ἸΔρ88 ῥτὸ ὄνεως (ᾳφῃρα ΒαΡ 6: ̓ 
',1, ϑγπιπιαοΐμθ)},) ἰἴὰ ὡἂΜὶ 6χ ὄντως ἔδεῖππ εἰϊ Ῥτίαιο οὕτως 
λοι!" Ἰαρβιι, ἀθίπᾶὰθ νϑῦο 84]10 ρχοοϊνὶ Ἰαρϑὰ βοΣραπι οἷξ 
οὗτος, ηᾳῃοᾶ τοοπάσπηι (6: πηδηάχπ 661) Ρϑταπι παι Θϑὲ, 81- 
φυϊάθι Ζέογοηγπεῖδ ρ86 ΟἸΐηι Ἰερὶς οὗτος» οὖ τοἀαϊαϊτ ζοέδι. 
δογῖδὶ δείδπι ροϑβϑϑϑῖ ὄνσωρ οὗτος. - ΔΝ, διδθοναΐίο, Ἰδτθηι. 
ΧΧΤΙΙ, 9. εούεων. Τιεροταπε ὮΝ, 5θΏ8ι ΠΟΙ χαΐμ 8 σου οαοὶ 
Ἰάθπι να]δῖ φῃοφιθ 46 Ἰοοο ΕΖ. ΧΥΙ, 59. - πὴ, ἐδέξ, ἃ Θδχω. 

,; ΧΧΙΥ͂, .7. οὗτοι τὰ πρόβατα, δὶ, φαὶ ονδο ᾿ 6. ἰπηποοδθηῖθα 
διπῖ, Τπι Οοάϊσα ᾳμοάδαηι Πῖο ῥχὸ οὐὗτοε Ἰδοΐυτη δα ΐ886 οὕτου, 

| ἀρραᾶτοῖ δχσ ϑωξάΐζα ἴῃ ἢ. ν΄: 8864 χη416. Ἐπ ἐρυά ἸΡΒΌΙμΩ ϑιμξαϊαγι 
αἰϊὰ8 ν, Ζαβὲδ Ῥ»το οὔτοι Ἰερίτυν οὗτον. -- ἈΔΉΌΝ, Το". ΧΙ͂Χ, 95. 
ταῦτα. 1Ἔροτιτῖ πν. - ἜΗΝ ΟΝ, δαηριέαϊ, Ν ΘΒ δαι. 1, 2. 
οὗτοι, ὉΔῚ οὗτοι ἐπ δοπέοπιέφπι δα διθεῖυχ, Οδπξ, 26. Ν', 7', 
δι δι νι αν. 9. Οὐοπέες ἀυοαιθ διρσᾶ 9, οἰκοδομέω πόλιν. - 
Ῥοῖ, 1. “ , ᾿ Ἀ 

- 

-- 



χκ46 ; ΟἿΟΣ 

Μήριε, πη. Ἐο6. ΧΙΠΙ, 10. )ὈΝΣ οὗτος αμο΄ιυθ σομέεπιξέηι 88» 
οἱριοηάαπὶι 6βῖ. - ἘΔ Ρτὸ ὅ.. ἘζΖϑοῖ, ΧΙΥΙΙ], 14, Τὰ εἰ Ομαΐ- 
ἄδειι. -- νῦσ, Τὸν. ΧΧΥ, δά. οἱ ἀγροὶ ἀφωρισμένοε ταῖς πόλε-- 
σιν αὐτῶν οὐ πραϑήσονται, ὅτι κατάσχεσις αἰωνία τοῦτο" αὐτῶν 
ἔστιν, ἀρτὶ Ὀτρὶθυβ δογασα, δἀδογῖριὶ ποὺ νοπάδηξων, ᾳαΐα δῖ 

Ροδβεβείο Ἔϑύαπι ἀθίθγηδ διπῖ, Ἐχοά, ὙΠ, 19. δάκτυλος θεοῦ 
ἐστι τοῦτο, οο δδϑῖ ἀϊριῖυ8 θεῖ. - ἘΠ2Π, ὁσοσ. ΝΑ). 1, 185. 
ταῦτα. Ἰιεροταπῖ Π2Π οὔπὶ ὅγγο. Τάθι να]εῖ ἀθ ἰοοο ΗδρΡ. 1], 
11. “δὶ τεῖ. Οθι. ΧΧΥΠΠ, 17. αἷς φοβερὸς ὃ τόπος οὗτος, 
οὐκ ἔστε τοῦτο, αλλ ἢ) οἶκος θεοῦ, αὐτὰ τονϑυθηάτνβ δὶ Βἰσ 
Ἰοσιθ, ποι δδξ δἷα διυὰ, τιῖϑὲ ἀομυϑ 1) οὶ. 168. ΧΧΥΠ, 9. 
τοῦτο ἔστε ἡ εὐλογία αὐτοῦ, Ηἷο 6δῖ ἔχυιςτυβ οἷτι8. 146 δὲ Οθῃ. ΄ 
ΧΙ,, 12.. ΟὐΒεὶ. ΧΊΓ, 15. 1οσ. ΥΙ, 10. ἑνατί τοῦτο συ περι- 

, πφρέπκωκας ἐπὶ τὸ πρόσωπόν σου; ατπᾶτο ἑέα οδοΙά!811 ἴῃ ἔδοϊοπι 
τυάπὶ ἢ γιάθ δὲ 4 ὅ4:. ΧΙΗ͂, ,χ5. 2 ερ. ΧΧΙΠΙ, 22. οὐκ ἐγένετο 
τὸ πώσχα τοῦτο, ποπ ἑέα οοἸουταΐαπι ἔμεσαῖ ρϑβοδα. ὄγπιπῖι. 
Τποοά. Τοῦ. ΧΙΧ, ὅ. τοῦτο δέκατον, ἐαπι ἀδοῖεδ. Δἴφιε. Τλδοά. 
ΤΟ». ἵ, 16. Ὁδὲ οὗτος, ρτδϑοδάοπίθ οὗτος, εδὶ αζέοτ : οὐπιηυθ 
εάδυο 1116 Ἰοᾳυοτοῖας, νεηϊὶ αἦέον. 816. Κπσαέμδ. ΤΟ ΧΧ ξεε- 
ρος. - πῶ ὩΣ, ἐρϑεηδέ, Ἐσθοι. ΧΧΙ͂Υ, 2. - "Ἢ, δρδοίδδ, 
αἰϊπισπέμπι. Ῥϑαΐα. ΟΧΙ,1ΠΠΙ, 15. ἐκ τούτου εἰς τοῦτο. γιάδηευς 
0 ὲ8 πὶ 16 1886. - ἔπ, νέα, Οδη. ΧΥΠΙΙ, το. ὙἹάοπιατ 18- 
ξ᾽5886 π|. - ἔχη, ζογὲδβ. 1ε6. ΧΧΧΤΙΙ, γ. οὗτοι. Τιδροταηῖ 
57 γν6} Π|Π. - ΜΚ, ποη, ΖδοΒ. ΧΙ, 17. ἘΡ1 ῥσὸ με 1666» 
τοὺῖ Πὰν). - Ὁ, μέῤπαπι. Οοι. ΧΥ͂ΤΠΙ, κ8.. οὗτος. Ἐστῖο 1666 
τοῦς Μ, 41:86 νΟῦδδΒ ἔλο!]θ ἱηνίοθπι Ῥδιπιυϊαι: ροϊαογαῃζ, 
Νδαι 0 ἱπέοζάυπι δἴλαπι δου θίταν μη, - 2, φπαδο, Μιοὶ. 
ΠΠῚ, τι. ταῦτα. Τιοροταηξ Ὠκπεῖ, οὐ παποῖ ἐκ Ζ,έδγοσιγπεῖ νϑιβιοηθ, 
.οοι Βοάᾶϊλοτγηὶ φυϊάδαι οοἂά. ρταθοΐ 11πὰ ποὰ δρῃοδβοδυῖ, 
1οῦ. ΧΙ Π,, 17. οὗτος ἑρμηνεύεται. ΙΓ ὀροηπάσπι οὕτωρ ὨΟΟ 86ῃ- 
Βα: 8860, 4186 βεαυπῃζοτ, 6Χ δγτίθσο ᾿ἐ γατῖο ρτᾶθοῦ σϑδ τὰ 
διηῖ. ι46 Με:ρολαδίἑς ϑιρίοίδ, ὕδορσν. Ἡδῦν. ὀχέονας Ῥ. 11. Ῥ. 
151. ῬῬεταθῖοσθα Ἰορίτας ᾳυοαυθ 168, ΧΧΧΙΠΙ, 21. δὶ νοερὰ: 
οὐ πορεύσῃ ταύτην τὴν οδὸν τεδροπάθης ΒΘῦτ. 12 πη - Ὁ2 

. Ὁ σἼ, ΠΟῊ ἐδὲξ μὲν ϑεπι πιανὲδ γοπίρὲἑ: ὍΒῚ ὕῬτὸ ταύτην 16- 
ξοιλάαππι ὁδῖ ναῦς τριήρης. ϑο:]Π1οοῖ 6χΣ ναῦς Ρτορῖες δδιηϊτδίοπι 
Ἰιζοσάστιπι ᾿ἰρτάτσιβ, αυοά ἀμποῖαπι ΠῸπ 8586] ΌΘΓΘΙΤΣ Ἐδτιὶῃ- 
ἄσαι, ἔεοῖς ταῦ, ουπι4ι6 τριήρης Ὠδυὰ τϑοῖθ ]ορίδ8οι, οοπάϊάιϊι 
τὴν τ ἰπκεύθαιι 408: ῥείοτί ἐπηρδηδ, 6ΣχΣ ἀσπαβριυβ γοοΐϊδδ τοι» 
οδπι ἔθοϊξ ταύτην. ϑ8::, ΧΙΠῚ, 27. πτωχὸς ἐλάλησεν, καὶ εἶπαν, 
τίς οὗτος; ῬαΌρεε Ἰουΐτυν, οὲ ἀϊοιηξ, ααΐδ. λο τὰ δοηέσδηι. 

. ξὲπι ἀ6 Ιδεδὰ Το. Υ], 46. τίς ἐστιν οὗτος: ηυἷ8 ε8ὲ λίο 4. 
ἃ. πομῶθ βοπιο οὔβουσιβ, νἱ}θ, ῬδΌροσ δὲ ωἰἷβεσ. γιά. 
Ἡεποξίὰξ 1986. α16 τιϑεὶ δον ἐρέ. «ἱροογγρἧς ἐπ Ν. Τ' Ῥ. 16. δὲται, 
ΧΙΙ͂Ι, 2- αὕτη -» αὕτη, λαεο “- ἑζία, ϑι1τ, ΧΧΧΙ͂Υ, 8. τοῦτο κατὰ 

τούτου, ἢ. 6. γεργασδορέαίέο φιαεάαπι, ἑπιαᾷο, 4. ἃ. Βοο 

- 



ὙΠῸ ἸΟΥ͂ΤΟΥ --- ΠΡΟΙ͂Σ ΤΟΥ̓ΤΟΙΣ ιά) 

δυΐὶς ἀρρᾶτεῖ, δ αλῖ]θ. 5 Εδάσ, 11, 10. 45. ομαϊὰ, ἢ, 0011. Ἐξδάξ, 
ΤΥ, 12. 16. ᾿ 

᾿ἍΠ0Ο᾽ ΤΟΥΤΟΎ, 80. χρόνου, αὖ ἦοο, 80. ἐδπΡοΥ δ. "30 
ὦ Φασὸμίο. Τοῦ. ΧΧ, 4. ϑγπηη. απ᾿ αἰῶνος. ΑΙΙ ἀπὲ 
τοῦ ἔτ. 

214) ΤΟΎΤΟ. γ5.1, νεγο. 25, 766. Τοσ. ὙΠ, 8: -- Σ9Ὰ 
"2, θέδαπι φμέα. Ἠοϑ. Ὑ]11, 10. ᾿ 
ΕΚ ἸΟΥ ΤΟ πτὸ. κι πη. ΧΙΥ͂, 4. . : 
ἜΑ ΤΟΎ ΤΏ. ΘΏΧΗΘ» δυἐγοπιξέαε δογεπι. Ἴ)5π. Ἷ, 5. 

460, ςοὐ, Οὐέε. ἐκ τούτων, ἦοο ὁκαοίο. ᾿ , 
ἜΚ ΤΟΥ̓ΤΟΥ ΠΣ ΤΟΥ ΤΟ, ὁοκ ἦἀοο αὐ 8. ἐμ ἦοο, 

δι 6. πεῖ; ροδέ αἰξογερπι. ἸΔ δε ὙΠῸ ,) αἷδ δρδοὲδ ἐπ ἐρεοέοπι, Ὦ, 
8. ναγὶξ ροκογὴδ. Ῥδα]α. ΟΧΙ1ΠΙ, 16. 1,δρετπε ἐκ πομπι].- 
Ἰογαπι βοδῖθῃεῖα 11 δε ἨΩ. Θικέογωδ αὐειι ἴω ““πέέοτέέξέοα 
ἸπδνΪΣ, 608 ἑυχῖα βοηϑυπιιτοαϊαϊδθθ, δϑαὺθ δὸ Κμζσαέμο, 
4υΐ Ββαραῖ 6.» ἤρα ἐπ ἐἐδμα, 80. τ' εδὶ ὃχ ὑδι }. 988]4. ὁρδοΐδε, 
εἰ ἂὸ Ηερτϑοὶβ ΡῈ 7} δχρ)ίοδίῃσ. ἴδπι ὧδ δρδοὲθ ἐπ δρ6.- 
οἷεπι ἐδὲ 85. ἄοσ ρόπογα αππόπαθ ἐπ αὐμαῖ, Ἀ. 6. οπθῖθ σόημᾶ 
ΘῃΠΟηΩ6. 

ἜΝ ΤΟΎΤΟΙΣ, ἐπ ἀΐθ. 53.» ἐπ πιαπρ. Ἐπ. ΧΧΙΊ, ,ά, - 

4 

ἴ) 5, ἐπ πισάϊῆο ναρίπασ, 1)απ. 11, ιό. Τιορὶς ἢ51 35, τξ΄ὶ 
(ἀρρμοίϊωδ πιοτιαΐς τὰ Οὐγέξ, 8, Ρ. 547. 

ἘΠ᾽ ἸΌΟΥ ΤΌΣ, ἰάεια, ἰτς ργορίέογεα, μγορέενγ ἄοο. 
ἡκ ὃ», αρμαὶ Ὥδιπει. Τοῦ, ΧΧΧΥΙΙ, 22. Ηΐο Ἰορδῖπε Ὁ 
δ, δώρϑν' ἀξ. - ὨΜΕ Ψ, Ἀ7ὰὴορίθν ἄοο. ἃ Ῥαι. ΧΧΙ͂Χ, 0. 2 
Ῥας, ΧΧΙΧ, 10. ἐπὶ τούτοις νῦν ἐστὶν ἐπὶ καρδίας, ῥτορίει εα΄. 
ἰδίαν ἰὰ δηΐανο εϑῖ, Ηἶο ῥσὸ ἐπὲ τούτοις ἰῃ ταχῖῃ Βοῦχ. κατὰ 
τὸ ῥητὸν εἰ Β1] Ἰερίτατ. “ 

ἘΠῚ ΤΟΥ ΤΏ,. 5 ΒΘ, ἑαοίγοο, Αἴφιι. σὲ Τλδοά, Ἰοὺ 
ΧΧΠΙ, 15. 72πο. Ῥ8. ΧΤΟΙ͂Υ, ὅ. ᾿ 

ΚΑΥ7.4᾽ ΤΑΥΤΑ͂, δοουπάμπι ἦαδο. ὭΣ.» δέοωξ ἐξα: 
Ἅ4.. οἱ ΤΙΧΧ ἡ ὅϑδ. ΧΙ, 8. κατὰ ταῦτα, 4086 δυηϊ 5Βἷουξ 
118, πϑὰρα: εποβοῖα μδοίθῃμῃβ 10 ἴθ ἃ :ὴ6 06] αἴδ., 4ιοτιαι 
Ἰδορηβαα ἰὼ δπηϊοοδάσπιίρῃθ ἀδθάσταῖ. 7 λεοάοί. ἱθ. δαδοξ 
πδε: ταῦτα. - ΠῚ 315, δδομπαάμπι ἧοο νσγδεσα. ΝΝεῖισπι, 
1, 4. δ . 
ΜΈΤΑ ΤΑΥΤΑ͂, ροοδὲ λαεο. ΜΆ ἘΩΝ3ῚΣ ἼΠΙ, μοϑέ 

δαρο φεγδα. 1 Ἄερ. ΧΥ͂ΙΙ, 17. διὰ. ΠΙ,.. - ἤἼπὸ, ραγέξεν, 
εἰημρ, Τοῦ. Χ, 8. : Ρ 

ΟΥ̓Χ ᾿ΕΝ ΤΟΥ ΤΟΙ͂Σ, ποπ ἐπ᾿ ἐϊσ. δ, ἐπνείογα- 
σε, Ἐποοῖ. ΧΧΙΠ, 45, Οορίξαταπε πῸΝΜ 2 μϑ, εἰ οδαϊάἀδιοαπι 
δου ἑδέϊομδαι σοῦ Μὸ, 4086 Ζα 68ῖ. 

ΠΡΟΣ ΤΑΥ͂ΤΑ, αὐ λαδο. ΤΆ Ὦ, δϑοιιαίεπι 06 ΦΑΤΊΣΠΙ. 
ἴκνὶι, ΧΧΥ͂, δι. 
ΠΡΟΣ ΤΟΥ̓ΤΟΙ͂Σ. ὅ5διε, ἐθιποῦο. “ ϑγταεπι. Ῥδβδ]τν. 

ΙΧΧΧΥΤΙ, 6. ϑ6ἀ Ξυερίοοξ, δΐο φυδοάδαι ἀδεβεθ ἐμ γϑῖ- 
Ὦ Δ 



᾿ϑ ὖὖὁ6.Ο ΟΧΊΤΩ -- ΟΥ̓ΧΙ 

οι ϑγπιπιασίιὶ; -- 146 4ποημο δἰ1Ρὲ 6. διε, ἕωρ γ μέχϑιν εἴ 
τρίτον. 

ΟΥ̓ΤΩ, ΟΥ̓ΤΩΣ, δἰο. ἥπ, ἐαπέϊιπι. ϑγηιπις 1 88πι-: 
ΧΧΥ, 2ι. - ἔπι. Ὑστθ, 1Π|, 57. εἰς οὕτως εἶπε; νὴ ξοεῖδ880 
οὗτος Ἰεβοπᾶάσπι 68ῖ, Ἰάθηι νϑ]οῖ Ὧ(θ Ἰοοο 168, {,Χ11Π7, 1. υδὲ 
Ῥτὸ οὕτως ὡραῖος τοροπεπάπηι 6δὲ οὗτος οὐραῖας. - ΠΌΜΣ ΩΝ 59, 
βοοωπάμπι νογδα ἰδέα 8. 765 ἐἰδαβδ. Οϑα. ΧΧΧΙΧ,οΟ. -- 15, 56. 
Νυμ. ΧΧΧΥΙ, δ. .2 θα. ΧΥΙΙΙ, τά. Τοῖ. ΙΠΙ, 6. δὲ δὲ 
αἰϊᾳιοιξοθ. 1 ΒΡ, 1, ὅ6. υδὲ ροδὶ γένοιτο 6δῖ οομῆχηᾶ ῬΟΠΘη- 
ἄυπι, 1ἴὰ υὐ οὕτως οὕπὶ νάῦθο πίστωσαν οσοπτυπραῖυτ. -- 13Ὁ» 
ἑάδο. 168. ΧΥΪ, γ. ὅγπιια. Ἰδεού. ΕΙΧΧ Οδι. ΙΝ, ᾿ιθ6. Τιερῳ 
συηϊ 15 μἢ. - ὯΝ... 2 ΒερΟ, 4. οὕτως καὶ οὕτως, ρβ 
αυθιδαπιοάσμπι οἴ πΠ08 1 πατγαϊοηΐρυθ δὸ μπεΐ 80 υἱὶ 586]6- 
88. - ὨΝΙΟ. γάαθ ἦϑο. 488: Ὑῖ, 22. Ῥσγδοίοσοα Ἰοριῖασς 
1ον. ΧΧΥΤΙ, 2. ζῇ ὃ ϑεῦς, ὃς οὕτως μὲ κέκρικε: ΟὉΣ ἴῃ τοχία 
Βεῦτ. Ἰερίταν θυ ὙΌσ ὌΝ τῦη. Κρ. φιοὲ αδοξιέέξ ἐπιαέοίτπι 

. πότ. Οἰεγέομδ ἴῃ Οοπιπιθπέ. αἀ Ἀ. 1. σοπίτοῖῖ, τοροπεπάυπι 
6886 οὕπω μὲ κέκρικε. 'ϑ6ἃ πομ Οττιβ δὲ ὰσ οοπξθοζωσα, πιοάο 
οὕτω Ἀ. 1. νεταῖον ἐαπε πιαίθ 8. ἐπέφθ. Ἐτυηιυα μῦτ. αυοδὰ 
δϑιβῦηι τοδάδηδε δῖ: μὲ σαμδᾶπει τπδαπιὶ δοροδιεΐέ αὐθοηιθ 
πσρίοχέξ. πᾶ δ: τ)}} Δρραγαῖ, ϑεέγασθ 7γοπιγπέτπι, αὶ πιοπττ, 
ὩΪΏ11 ῥσοὸ οὕτω ἢ. ]. τοροσῖτὶ ἴῃ τοχῖὰα βῦτ. ρίζαν ἀποὺ 
Ῥιον. ΧΧΥΙΠ, 4. ὉΡ1 ἡαόρεγῶν οὕτως Ἰπϑετῖατι απ ἰϑισι)δὶ ἃ 
ερτατῖο, χὰ δ ὥσπερ ϑετὸς οταϊτί σοτιραταίζοη θαι, ἦπ σοπι- 
αἰάϊο 4. δπΐθι ἀροδοβίμ. οομεϊποσί ἰωθρῖθ δἱρλ ρετιβυδαοτοί. 
δὲς. ΧΧ, 18. οὕτως. θα γαξίοπα, 50. νἱεῖο ᾿ηριι86. 

81 ΟΥ̓ΤΏ, 1 ΟΥ̓ΤΩΣ, δὲ δἰο, πιῶ δὲο ἢ ἑέαπεῦ 
134, ῥγοζεοίο. Ἐ;ποᾶ. ΤΙ, 14. εἰ οὕτως ἐμφανὲς γέγονεν τὸ ῥῆμα 
Σέαπο τ τηδ ὐξοβῖα [δοῖδ δῖ ιϑδ. ΧΥ͂, 52. εἰ οὕτω πικρὸς 
ὦ ϑάκατος; ἑέαπο δοθῖθα ποσβ εβῖ ὃ 

ΟΥ̓Χ), πῶν, Ἠοπῆδ. γιομέξᾳματα, αδεοὶέ. γε. Νυηι. 

ΧΙΧ, 15. αὃϊ οὐχὶ 6 οοὐ, “Ἄδα. ταυϊαπᾶάσηι οτὶς ἔπ οὐκ ἐζξει. 
Οοτῖθ γΝ βαθρίυβ 810 νοσιὶ βο]οῖ. ζογο. ΧΧΧΥΙ͂Ι, τΆ. - ἦ3. 
Ῥβαϊει. ΧΥ͂ΠΙῚ, 5. - πίη, αδοῖέ, Ὅδπε8, ΧΥΠΙΙ, 25. αἱ 
ἐδιηε Ῥτῶ οὐχὲ. σὸν. 5οτδεπάμπι νἱάδίυς σύχ᾽ ἴσον, πὸπ δε 
ἐμδέωπι, Δ Ῥοϊΐυ5 οὐχ ὅσιον, ποξαπαππι δεῖ. Οὐοπξεν ἴων. 
ΧΙΗ, 53...- κμ Νυαι. ΧΧΙΨ,, τ6. Οὐχὶ ρτο ποη Ἰορίτυν απ0ν 

αμ8 8 Ἐπβᾶτ. 1, 27. - εὖ. ἃ Ῥαταὶ. ΧΧ. 6. Ηδν. Π, 6. - 
ἢ, 2 8641, 11, 1.6. Τιερογαμξ κε, δὸ θθη6,. πὶ δεαυϊαγ 

"Ὡ. Ἠαρρ. ΤΙ, 5. οοὐχὶ Ἰπεαγεισίαπι εϑὲ “δηῖθ καϑαὶς αρυά 

1ΧΧ: οὐχὶ «αϑως οὐχ ὑπάρχοντα. Οὐχὲ ἔδοϊ]ο ο}» δϑαυθῃβ 
οὐχ᾽ ἐχοίάθσθ ροῖυϊ, ἤωῤαίιδ: ηειπιφιωΐαῖ πὸ ἑέα 6εΐ, 

φμαδὲ πον δὲέ ἐπ οοιμὲδ νοδένίαῇ Ἡδογολέμε: αὐχὶ, οὐδαμώς, 
οὐ δῆτα. - “ον ὌΡΗ 

ΜΗ ΟΥ̓ΧΙΝ, ποππο. πὴ, Ἰπᾷ. ΥἹ᾽, ι5. - Υγηάς ΑἸιϑὶ 

ἔνδοξος: τ π τ τ το 



ὈΦΕΙΑΜΛΜΑ -α ὈΦΘΑΖΜΟΙΣ... πάρ 

ὈΦΕΙῚ ἸΔΉΜΑ, «ἰεδέξων. ὨΜΨΟ., πρϑδέτχετι, Τυδὰξ: ΧΧΙΨΥ͂, 

0. 1 Μαοο. ΧΥ͂, 8. πᾶν ὀφείλημα ̓ βασιλινὸν - ἀφιέσϑω σοι, 
οαπο' ἀοδέταπι τερίαπι -- δὶς 1181 πθαιίδϑαμι. πῇ, Μδει ἢ ΥἹ, 
12. εἴ δὰ Β.]. Ψ.. .Βο5 . ὃ. Ξ 

ὉΦΜ ΚΜ“ ᾽ΕΣΤΖΤ]), ἀοδέριπι, εϑέ. θη ΕΠ ΡὮ. ἃ τυ, 
πιάμθ. δας. ΧΧΈΥ͂, 10. 

ὈΦΙ,) “2. οδεο » οἱ δ "ΟΜ ΜΑΙ, τοιμο διεηα. ὙΔὉΣ 
Ἡϊρἢ. ἃ γὴν, αἰεγίαοο. Ῥεον. ΧΙΥ͂, 9. ὀφειλήσουσν καϑαρισμόν. 
Ἀεάἀάιάδτυπε, ὃξ 1αθρέγιδ. δ Ἀ. 1. που, ἔοστηδ Ἰοαυθηαᾶ 
ἰοτοδδὺ, φυοτηοᾶο ὄφλειν δίκην ἀϊολίοχ,, Ὑ1ὰ6 Πιληξοηϊειπὶ 
δὰ Τίπιαδωπε Ὁ. τάδ. γ1:46 δυρτὰ 8. καϑαρισμός. - Ἀπ, (ἄεδέ- 
ἐον. Ἐζεοῖ, ΧΥΨΕΣ, γι. - πο: πεη, ΗΑ] οἱ Η:ρῃ. 2ους ΧΥ͂, 
.. ἴε5. ΧΧΙ͂Ψ, 4, ΤοΒ. ΥἹ, τ. ή ὀφειλήσξι τον θάνατον» νοὶ 
τοιδ ογέέ γτπογέξε. 580. ΧΗ, δ. τὸν μὴ ὀφείλοντα κολασϑῆναει, 
φυῖ πο ἀερεὲ μαυΐγῖ, 4} ρμοθπᾶπι ποῖ χηθγθέτσ,. ὅ8ρ. ΧΙ, 
40, ὀφειλομένους ϑανάτῳ, γόρ4α προγἐΐδι, πιοῖἐξ ᾿ὐν μι οὔ 8118 
δοο]δτιιι ΟΡ 5. δὲ ἀοϊϊοῖα. .. 

ὍΦΖΕ.ΖΟΝ, μέέπαπε. οἧτιε οἵ αν ἜΣ νεϊοξα ἐδ ΨῸΣ 
εἰϊοι ορτδ 11:85. σοὶ. 2 Βορ, ν, 5. Ρβαϊηι. ΟΧΥ͂ΤΙΙῚ, δ. -- 0. 
ἅμ, εαι, ἸΧΧΧΤΕ, “8. 100. ΧΥ͂Ι, 4. 265. γε χ45. ΓΝ 
δηέὶον, εἴϑε. Νιᾶο Ῥέδγδορ. αα Μοον δα, Ρ.. 860. οἱ ΣΊσολον. δὰ 
ἤρεἰεν, ϑρεο. 111. Ῥ, ΤΟ ρ . 1άβ8. 

Ε΄. ΓΑ Ρ» ὌΦΕΛΟΝ, Ἰάθπς. Ἰ" "8., φιηιέδ. ἀὰδίε2 
ἴου. ΧΙΥ͂, ν5. Ὑἱάθ οἱ ἴον. ΧχΧΧ, 5. ὩΡΣ αἰοσ ἔῃ τοχῖα 
λορταῖοο. 
ὌΦΕΔΟΣ γ μέϊῥῥέαδ. Ὁ 45 ἩΠΡὮ. ἃ Ὅν ο, αὐτῆι Τ0Ά. 

ΧΥ͂, 5. ἐν λόχοις, οἷς οὐδὲν ὄφελος, ν ΣΡ ί8. φαΐδις ΔΌ]16 αἰζς- 
᾿εϊ88. Οουξ. Οοτ. ΧΥ͂, 52. εεγοΐ. ὑφέλος», αὔξησις, ὀνησις» 
ἐπικούρημα ᾿ κἔρδος. 

ὈΦΘΑΖΜΤΟΝΣ:. οομῖνδι ἸνΌ,. λαδιίέαοιρέωπι, κι 88πι. ἘΠ, 
δ). ἀναιδεῖ ὀφϑαλμῷ. Νοι Ἰεροτυῶις Βῖο 1», 86 νόοσβϑι ἜΝ 
᾿ ἀείναταπς μΒαπὰ ἀμρία ἃ σεεῦο ἢ 8. ἢ», αυοά εϑὲ οὖδθν- 

ψαγ6 οὔξᾳιρσηιι , ἐογνἐδ οομζέδ. ἑπέμογὲ, 001}. 1 88πι. ΧΥ͂ΠΙ, 9. 
ΑἸἴος ϑῖαϊπεπάυι ε8ὲ ἀδ Ιοοο ϑορᾷ. ΙΗ, γ. ἐξ ὀφθαλμῶν 
ἀὐυτοῖς, ΔΑ ρτὸ ΠΡΌ 8ϊὴ6 ἀμδῖο. Ἰεβόταμε Πλ259Ό, - Π5523Ό,. 
πιοἀμέαέξο. ΤΆτεα. ΠῚ, θ1. ἐπὶ ὃ τοὺς ὀφϑαλμοὺς αὐτῶν.. Ἰμορετιπξ ὦ 
ἰοτῖαββα ἐγεαὶ ὁ ψαλμὸς αὐτῶν... - ἸΝῺ, ἀδρεοίμδ. 1 ϑᾶηπ 
ΧΥ͂ΠΙΙ, 4. - γν. Θοη68. Π], 5. 6. γ: ΧΙΠ, 10. 14. δὲ δι δὲ 
ϑϑδορίϑέπι6. ὄγπιπι, ἴον. ΧΥ͂Ὶ, 9. Ὑιάδ βιρτα 8. ν. ὀξύνω. - 
328 Ρ]τισ. βάαοῖθα. Ἐπάτ, 11, 47. Ἰοζοα, ΧΧΧΥΙΠΠ, .6. -- 
Ἑποτὸ φαοαυς φυοάδων ἸΥρορταρμῖοο δὲπο ἀθρῖο νὸχ ὁ ὀφϑαλ- 
τὺ; ἐπολάϊε δρυὰ ἑους. λοιποὺς Τοῦ. ΧΧΥΤΙ ,) .10. δῖα δὺξ 
γ᾽ αὐτοὺς 9 ̓ᾶπι ἰπ γιϑίοο ἰδεῖπδ. ὃ ὀφϑαλμὸς ὀπργεβϑυχα 
εἰ, ΤοΡ, 1Π|, 15, διδόναι εἴς τινα τοὺς ὀφϑαλμοὺς καὶ τὸ πρὸς- 
ὦπον, ἧχι δ)λαυεπι ἀϊτιρθγὲ οου]08. δος δὲ ἔδοΐθπι διιᾶπι 008- 
γοῖοσθ, ὦ. 6. Δ} ἃ]14 8.0 Ὡπῖοθ ἸΠδϑχαρίσσι θαι. 8ο βδ]υῖοπι ϑυϑηι 

Ῥβεῖασο. ϑίχασ Σ, 20. ἐν ὀφδαλμαῖς αὐταῦ: υἱῖῇ ὁπ δια. 
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. δρϑοϊδῃηϊιβ, “γ7.ε4ο ἀποθι6 ΤΌΡ. 

ὲ Ι 

χο ὈΦΘΑΛΜΜΟΦΑΗΝΩΣ -- ΟΦΙΟΜΑ ΧΗΣ 

ἀοιτῖρυδ δι ρρ]εμάσπι ἐδὲ ἔντιμοι εἰσὶ, ἐπ δόμον διεπὲ ῥγαθοΐ- 
Ῥωο. ϑιῖτδο. ΧΥ͂ΙΙ, 6. ὀφϑαλμοὶ, νέϑδωμφ, 8. [αομέαθ νεαάδηαϊ, 
ϑ1:. ΧΥΤΙ, ὃ. ὀφϑαλμὸς ἐπὶ τὰς καρδίας ποῖ ποῖαῖ, αὐ πο πᾺ}} 
ψοϊυδευπῖ,  ασμἐαέδηι δ ρ6)' 86 γα εοέσπαϊξ, (πλτι ἴα πο ΒοΟΤΊ 6 γΘ 
ἀοθυ 2568 αὐτών), 564 ἐξωπιὲπαίέοπεην δὲ αἰἐγοσέἑομμοεπι φογα ἐδ, 
Ἵνα οοὐ]υ8 1) δὲ οπιαΐα 1] ππλμαῖ, οἸάτα δὲ βογβρίουα τοάάϊι. 
Ῥοοδίυϊδηὶ β8πο ἐπιογρσοϊαιίοπθαι βοαμθηξίδ. δγοέδοπηδἑάογια 
Ὦ,1. δοοερὶξ ἀο 7αρεμέαέα ἐπεοὶσροπαὲ 5. ἐπεοίΐδοξιε, Ἀρο 66ῃ- 
ΒᾺ: ἱπάτάϊις Του Βοιίαιθυ5 110] Θοῖμι δῸ δἰ οι, 60]]. 
ΧΧΧΙΧ, 14, δὲν. ΧΧΧΊΙ, 8. ἐν ἀγαθῷ ὀφθαλμῷ δύξασον τὸν 
κύριον. ζασέα πιόπέο οἕδον Ὦδο βαονγϊβοία,, 690]]. ν. 10. 6ξ ἢ. υδὶ 
Ἰερίεων ἐν εὐφροσύνῃ, 6011. ΜδιιΒ. ΧΧ, 15. δο δίγδαο. 1.1, 55. 
ϑίνδο. ΧΙΝ, το. ὀφϑαλμὸς πονηρὸς φϑονερὸς ἐπ ἄρτῳ. ἤλοπιο 
ΔνδΙΣ ἃ ῥ]θπὺδ ἱηνϊάοε 4}1185 ρδβθπι, 6011. ΜΙδειΒ. ΧΧ, χ6. 

᾿δίῖτδο, ΕΥ̓͂, 1. μὴ παρελκύσης ὀφϑαλμοὺρ ἐπεδεεῖρ, π δαθρει- 
δ πι ἴδπεαδ δρ6Π5 (861 αἰαδέσογέιϊεσι, αποᾶ οου]8 ἐπίθμεὶδ, σαῖς 
αἰΐυτ. Νίδη, υὐ σϑοῖθ δὰ ἢ, 1. ορδοενανς Βγδέδολμησέαϊονμα, 
ὀφϑαλμὸς βα6ρὲ δα δηϊηϊὲ πιοῖτπϑ ἰταπδέοσίυσ, αυἱ ρΡ6Γ Ὀο0}0- 
τὰ ταϊλοηδι 8686 Ῥεοθτηῖ.) ραυραεΐβ, βϑαῖρ ἀομτπι 6χ- 

ἐπ 2. 81:80. ΧΙ͂Ψ, 9. πλεονέ- 
«του οφϑαλμὸρ οὐκ ἐμπέπλαταν μερίδεγ διυνατὶ σωρἑαϊέαϑ τ οἷν 1πι-. 
ῬΙεῖοσ ρατῖθ. δῖ. βθθσ. 9» ΟὐΒε6ὶ. ΤΥ, ὃ. 001}. Ῥρα]πι. ΟΧΙΥ͂, 
15. 8ϊτας. ΧΧ, τά. χπδα βἔυειϑ ἰατρίτατ, ποι ῥτοϑαπῖ, οὗ γὰρ 
ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ἀνθ᾽ ἑνὸς πολλοὶ, τπιᾶτα Ῥτο ὑπὸ Βοπϑβοῖο οἱυτα 
ἃ ἴδ, υἱ δοοϊρίαϊῖ, ουρίοί. ϑοαυππίυν δπΐπι ὀλέγα- ϑωσει καὶ 
πυλλὰ ὀνειδίσει. ϑῖταο. ΧΧΙ͂ΙΙ, 4. μετεωρισμὸν ὀφϑαλμῶν μὴ 
δῷς μοι. Μίάθ δυρτὰ 8. μετεωρισμὸς. Τυαάϊιμ. Υ11. 27. ὀψόμεθα 
ἐν ὀφϑαλμοῖς ἡμῶν, ἐροὶ νέάδαπιμδ, 0011. ΤΙ, Ἢ, οἐὲ ϑέγδο. 
ΧΥῚ, 6. δίταο. ΧΧΥ͂ΙΪ, 5. ἀπέναντι τῶν ὀφϑαλμῶν σου, ἐδ 
Ῥγασδομέθ, 0011. ΧΙ, 421. Ὁ ν. 26. σοιιπιιζαῖος σαπὶ ἔναντι. 
Ταάλι. ΠΤ, ά. εἷς ἔστέν ἀγαθὸν ἐν ὀφθαλμοῖς σου, αἰ ἐξδὲ 14" 
οδὲ, οΟἸ]8ρ. ΙΧ, 9. 88Ρ. 1Π|,2. πὶ ἐν ὀφθαλμοῖς ποῖδε ἐμά ἐς 
εαν6͵,,, δδοιπαίμπι ἐμαϊξοξιεπε, μὲ ρωέαξ αἰξᾳῖα, ν. ο. 84}. ΠΙ, 

ἔδοξαν ἐν ὀφθαλμοῖς ἀφρόνων τεϑνάναι,. αἴ δἴυ1ὶ αγδέέξγαη» 
ἐν, 11}} πνοτταΐ Θο8ὸ νἱἀθηειν, ὅτε. ά. ἰάθπι δὲ ἐν. ὄψει. 60]]. 
ϑίταο. Π, 16. Εταραι. ἘδιἘ. ΤΥ. θάνατος αὐτῶν ἐν ὀφϑα)- 
μοῖς αὐτῶν, τοῖα ἱρδῖα οογὶδ ἰπβίασοι 8. ἱπιραπάογοῖ, -- γ͵646 
ΔΙῚ σκώλον. ' ; ἜΝ ἜΣ ο, 

᾿ΟΦΘΑΜΜΟΦΑΜΝΩΣΣ, οοιἶὲο ονέάεπέον, τιαπὲζόϑέο, Ρον-- 
δρίοιθ., πιο δοΥῶ., “α6 οομέξα ΠΟΥ 1, Ὁ ὀφϑαλμοφα- 
ψὴρ, φωΐ οοιἮὲθ δογηδδῶγ. ἘΩΛῸΣ 5 γα, τονοίαίμπε οπιπέδι 
Ῥοριξδ, Ἑφιπ. ὙΠ], χ5. -τ 95 1592}2) οσιρο αἱ οσιεέμη, Ὦ. 6. 
ἐρδὲδ διεῖδ οσιεἶξδ. ὄγχγηπι. 166. 1.Π|, 8. " 

᾿ΟΦΖΟ ΔΉΚΤΟΣ, α εονροπεδτις τπογϑϑ. ϑῖσδαο, ΧΤΙ, 17. 
ϑωξάσο: ὑφιόδηκτος, ὃ ὑπὸ ὄφεως δηχϑείς. 

᾿ΟΦΙΟΜΑ' ΧΗΣ νεὶ ὈΟΦΙΟΜΑ͂ΧΟΣ, τονρδηέμπι 0ρ-. 
᾿Ῥωφπαίον, μὲ σἐπε σηρεζδιδ αἰπεοαξ, ἱϊ. ἰοομδέαθ᾽ φρθοῖδε, 
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μα ἀϊοία, χεοῦ τὐρρυδεδα σρρμρηϑέ, 1)6 Ἰοσυδεῖδ βουροηεῖδυϑ 
πξεδι18 Ἰοαυλαν Ὀέπέμθ Η. Ν. ΧῚ, 20. “Ἀγιοέοίοἶεα ἀΐδξ, 
απίπι. 1Χ, 6. φυοάᾶ ἂς δτανϊοσιθυϑ ἰοδυϑεῖῥ 16] ραπὶ δαυᾷ 
ἄυβίε, 4.85 δι ἴμ 46 ἴῃ δρθοΙ Δ 1] θαι ποᾶραἱτοἀϊποπὶ Θχογθβοετθ 
ἰε815 εδὲ ΤῬδίηξωδ]. 1. δὲ ἱπ [πάϊὰ δεῖδι τϑοσαῦαι Ῥεάτπι Ἰοη- 
Εἰ 61Π185 τερδσιγὶ δϑϑοσὶϊ. κὸν ̓  οαπίλανγεϑ, ἐοοιμδέαδ ϑρϑοῖδα. 
1εν. ΧΙ, 22. ϑιωάα: ὀφιομάχηρ, εἶδος ἀκρέδος, μὴ ἔχον 
πτερα, τρρενε δ ὀφιομᾷχος, ἰχνεύμων, καὶ ἀκρίδων γένος μὴ ἔχον ᾿ 
πτέρα. Οοπξ. Βοηζγονέμπι πὶ Τιαν. 1. 6. Ρ. 624. οἱ δοολαγέιπε 
Ἠίΐδγος. Ῥ. 11. 11}. ΕΥ̓͂. ο. 2. Ρ. 44 

ὍὌΦΙΩΡ, Ορλὲν. Ἰρβὰ νοχ ΑΝ ΘΗΝ , ἀοπιθ ΣορΊομἑα 
δυτίδοτδθ. ) Ἀ6ρ. ΧΧΤΙ, 49. Οομξ, Οἰζονπεαπηὶ 1168. ἃ6 πἢε 
εἰ ϑ. Ποϊπιδὲ. γιά. ὦ 

ὌΦΙΣ, δὸγΡθη8. ἈΘα) νέρεγα. ἴον. ΧΧ, 16, - υἴπϑ. 
6θπ68. ΠῚ, .. Ναπι. ΧΧῚ, 6. Ῥβαμα. ἵΥ̓͂ΤΙ, 4. εἰ δὲ 586- 
Ῥἰυ8. ϑγπῖπε. ον. ΧΧΥῚΙ, 5. “φιε. ἴε5. ΧΧΎΤΙ, 1. - ἢν, 
πἠεὰ Νυ. ΧΧΙ, ὃ. 1686. ΧΤΙΥ͂, 20. δ6Ρ. ΧΥΙ, δ. δἰτασ, 

Ι, 2. ᾿ 
ὌΦΙΣ ΔάκΚΝΩΝ, ςογρεηβ ΒΕ ΜΟΙ ἸὮ 03, 867} 6), 

ῥγεϑέεν. Τγϑας. ΧΥΤΙ, 16. 
ὈΦ4Ε΄'Ω, ἄρδοο. παρδ3.γ), γοιδέτόιεπε αἷο. ϑγΎ 18 ἤν. εν. ΧΥ͂, 

}0. ὥφλησα. διιέαο: ἀλη, ἢ ̓ χθεωστῆσαι. 
ὍὌΦΖΜΗΜΑ, αἀοδέξιιπε, Εεἰϊατα 1. ᾳ. ὄφλησις, αἰδδὲϊξ εχ-- 

αοἰΐσ. ἥδ, ἴαμε, ααπιησν. “(πω Ῥα. ΕΤΥ, 12. ΟΧΧ ἰδὲ ρϑὲ 
εὐχθςν εϑγῶ, τοἀἀιάοταηζ. ᾿ 

ὍΟΦΖΉΗΣΙΣ,. αεδὲξξ ὁπαεέξο. Βοτσαοῆ. ΠΗ, δ. εἰ: ὄφλησιν, 
ἐπ ἀεδῥεὲ ἐχαοέέοποηι. «Πἰδογολ. ὄφλησιν, χρεύστησιν, 

᾿ὈΦΡΎΟ, Ω, ΟΜἝΑΙ, ϑιιρογοϊξίξοδιια διωπὶ, ὁπιῖπδο, αἐέιδ 
διεπι. ΤΩ 525. ρίας, ναδαα ᾿εἰδδοοὶ » ἐπεϊπόριέεοδ. “πε. Ἢ ΣΝ 
διρεγοὐἐδο; οἴγπιον δἀβοϊβοθηϑ, δὸ οὐ αἰκξιπαΐπο δυροτ-- 
Β᾽δπα ὀσῃ τα ῃβ6μ5.) Ῥεβα]αι, ΟΧΥΤΙ, 16, ὅρη ὠφουωμένα, τιον» 
1686 αἰαῖ, 86 ; οἱένοδὲ, πο,λέοδ ἐξιεπεϊεο δ᾽ λαδοπέεε, οΟ]]. 
ἡοιείοτιῖο δὰ Τιυο. ΙΥ̓́, 29. Ἡειγολέπα: φφρυωμένος, ἐπῃρ- 
μένος. Ἕ 

ὈὌΦΡΥ Σ, εμρενοϊδέμπα. ΤΣ 52» φίδδιω οφιῖξ. Τἰονέξ. 
ΤΡ, ' 
χει Ξ οοέϊωδ᾽,, ΔΌ΄ ὀχεύω, αὐηιέσϑαγέμπι αὐπιΐξέο, ἀδ 

ΒΕΧῈ ξοδιαΐῶθδο, δσοέο ἄἀδθ τιᾶτο. ϑίταο. ΧΧΧΤΙΙ͂Ι, 6. ἵππος 
εἰν ὀχείαν, Θητεῖε8 αὐὐπείδσαγίμδ. 8. σπεῤεϑαγδιδ, Ἡρεγοῖ. ὀχεΐα, " 
μίξις καὶ ἡ συνουσία. 

ῬΟΧΕΖΌΟΝ . Ρῥιᾳιιοένεπε, ομγεϑ, νολέοιεδιπι, Ἀοδεϊτοδα-, 
ἂὰ οδὲ δεὸ νοχ οὐάϊοϊ “465. δι:. ΧΧΧΥΙ, 6. υδὲ παπο ὀχίον 
ἱερίτατ, τ Σὺ δαῖδαι 1 Υ] ὀχείαν μαθεμῖ.. 

ὍὌΧΕΤΟΣ, «εαπαξὶδ,; ἀφυωαδ ἀμοέμᾶ, κένιζβ. ἘΩΝῸ 558) ΡΊΌτγ. 
ΤοΟΥγεγιέ68. ϑγπιπα; ῬΦΒ]ποι" ΟΧΧΥ͂, 4. ὀχετοί. -ὀ ὅπ8. 7μ- 
νίμδ, τίνμο. δγπιπι. ἴοῦ. ΧΧΤΙ, λή, - λὴ8, γένεα. ϑγπιπι. 
Ῥρ 8]. ΧΙ, 10. Ἡρἐχολίμε: ὀχετὸς 5. σολὴν (1666 σω-᾿" 
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λὴν 6 Ἅ:. Ογν 2345. “Ἥρης οἵ ̓ Ῥκανονἔπον, ἀγωγὸς, δυαξ, 
ὕδωρ, ὑδραγωγεῖον, ἤγουν αὐλαξ, ἀλλ᾽ ἀεὶ ῥέων. 

ὍὌΧΗΣΙΣ, Ψθοέμ α,), ΟΗΤΡΙΙ8. 55, λάδαι. δὰ ῬϑΔ]η:. 
ΓΙΧΥΤῚ, 18. εεγολ, ὄχησις, ἱππασίαν φόρησερ. 

ὌΧΘΗ, γέρα, ἐδέμε8, ἼΠΝ., δαγεσέτεπε. Οδμῃα8. ΣΙ, : 
8660. 64. “421. ἐν τῇ ὄχϑῃ. ϑολοὶ. ἐν τῷ ἕλει. ΤΡ. ν. 18. ΨΊά6.- 
ἄγ ὨαΠπΏ0]}}5 ΑἸ υἷ: ὄχϑη εἰβιυκίθ86. 6χ ἄχει, 4φαυΐϊα, υϊὰ εἰξ 
11πἃ, ποῦ 1μ[6]1 6 χῖῖ, Ἡ αρδὲ ἴδπιε πὸ νόσοι λείο 7μα. ἴα 
φέέα ζοδερῆτ. Ἡδφογοῦ. ὄχϑη, χεῖλος ποταμοῦ : : ὯΔ1 σδτδοῖαπι 
ΦΙΌϑΌΟΙΟ 50] εἴ. 

ὈΧΛΑΓΩΓΕΊΩ, ἐμγδαην ἄμοο, Ῥέεδεπει οοποϊέο δὲ 80] ]ὲ- 
οὗδα, ἐμπιμδέμον,, ἴ. 4ᾳ. δημαγωγέω, ΔὉ ὀχλαγωγὸς, φιωὲ ρορι- 
ἔαγεπι ἐμγδαπι σοποίέαξ »οἱ σοηρτοσαίΐί. ἨῸ3. δέξο. ἀπιοβ. ΥΤΙ, 
16. δοϊ!ίοες, τὲ δὲπιοπέϑ ἰοχ, πεῖν. Ὁ. 1015. ἀοοιιῖξ, ηὉ3 ναέϊ- 
οἰπατὲὶ (04:6 Ὠοῖαῖ, Εἰ ἐγροὸ ὀχλαγωγεῖν Ὦ. Ι, ναέξοϊπ 8 ἐῤεφιια 
7,αὐεῖὶδ' ααἱ δοαξέέοηοτσι σοπυπονθγα ρορμέμπι, ἂυῖ ἐμγῶαδ ἔχοϊ- 
᾿Ζαγο. ΑἸ 'ρυϊαμῖ, 608 166 1586 ἐὐτυ οοποίέαδὲδ αὐ ἐγαπῖ. 
᾿Ἠεογοῆ. ὀχλαγωγῆσαν, ϑορυβῆσαι, ἢ συναγαγεῖν ὄχλονγ ἢ 
δαυαξαε. 

ὈΧΑΑΖΩ, ἐμπιμίδοῦ. τον ἴάδι, «44. Ῥ. 1ΟΥ̓ΤΗ͂, 
7. τῇὸ. ὀχλαπάτωσαν, ἐωπιμἐέμθπξιγ : οἰ Ῥβδῖαι. ΤΟΙΧΧΧΙΝ, ὅ. 
ὥχλασαν: εἴ Ῥγον. ΥἹ], 11. ὀχλαζουσα. Αάά6 “χω. ἴοτ. ΤΥ, 9. 
γἱάο : 1η σχολαζω. 

ὈΧΑΒ'Ω,, ἐπμνῦο, σοχο, αϑδίοέο, ἷξε, ἐμεπιιοίξμον. ὉΌπ, νε- 
ποτα, ἧπο. ἘΆΡ. Π, τ, ὀχλουμένην,, ἐμγδαέαπι. ὉὮὶ Ῥ6Ὶ ΗΘ 
Ἰεξὶϊ Ἰοοο ΩΒεξ, Τοῦ. ΥΙ, γ. ἐᾶν ξένα ὀχλῇ δαιμόνιον ῇ πνεῦμα 
πονηρὸν, ταῦτα ̓ δεῖ καπνέσαν ἐνώπιον ἀνϑρωπουν ἢ) γυναικός, 
καὶ οὐ μὴ ἔτο ὀχληϑῇ, 81 ἀχθπὶ νοχθὲ ἀδδιηοπῖαπι, γοὶ δβρίτί- 
ἴυβ8 τι8]08, Βᾶθὺ ἀϑδϑὲ δ᾽ἱαμὶδ ξυμιαγο σούϑπι σῖζο ψ ὶ τὰς 

᾿Δοτα, τυ οὴ ἈΡΔΡΊ μα νοχοέ". Οἰοδβδαα ἰὲϊ(οκχοπὲε: φόχαγό, 

ἀχλεῖν, σκύλλεειν, χειμαζειν. ΟοηξαΣ [,0ο. ΥἹΙ, 18. οὲ ΑοιΥ͂, 
16. 80 “4 δεγεὲ αὦ Τιας. 1. ο. Ῥ', 192. εἴ ϑαίπιαδέτιτα ΤΙ πιο. 
εὐδιόγ, Ὁ. γὃ7. 3 Νῖδοο. ΧῚ, 8ὅι. οὐδεὶς αὐτῶν κατ᾽ οὐδένα τρόπον 
ὀχληϑήσεται, Ἀδπιο ΠΠΙοτα ν 6] 110 πιοὰο αγηέοέαδέξιιν. ὅ Νίδοσ, 
γ, άϊ. ὧν χάριν. ἢ πόλὲς ὀχλεῖ. Δεεγοῖ. ὀχλεῖ, στένερ, λυπεῖ, κω- 
λυεὸ μετὰ Ο ὕγλου. 

ὈΧΊΗΡΠ' Α, ἐηγδιιϊοπέέα͵, πιοέοδέξαι ὈλΌΣΌ , 8έμἰέέέξα. 
«4. ΟΟΒΕΙ. ΥΙΙ, 26. ὀχληρίαν 9 ἐμγδάηι. 

᾿ς ὌΧΩΟΣ, ἐμνδα, πιυρίεξέμαο., ἐρα, ΥΩ, ἰδδίος 1 Άοθρ. 
ΧΧ, τῷ. ὦ Ῥδν. ΧΧ, ι6. Ὧδα. Χ, 6. εἱ ἈΠΡῚ ἃἰϊαυοῖϊθβ. - 
ἩΠ5Π,͵ Ἤαπιοπ, ποσαθα Ῥτορυῖαπι. πο. δι 1, 10. Αρρε!}- 
Ἰλτῖνα δοοδβρὶς οὐπι χειϊη 8 Γπῖῖϊ - Ὁ5Π, ὀχφγοέδιθ. ἴ[68. 
ΧΙ, 17. Ῥακ. ΠῚ, 4. ΧΙ, 10..1:. δὲ 43, 566. οοὔ, Οἤἦέδ. - 
ἜΠΌ, ἔγα. “4φυ. Ῥςε. ΥΙ, 4. καὶ μὴ ἐν ὄχλῳ σου παιδεύσῃς με; 
τ 646 ἠπ8 ἐγαέμδ Ῥυμὶαβ. 1ϊδ' ἐπ ἀδξαηε ἃρο νοερὰ Τὶ δολόγιιδ 
Οἰαν. Ῥ. Θ0. ἘΣ Ἰαπιθη δᾶάϊῃ: δὲ Ἰθοῖῖο βϑᾶηα Θβῖ, π64}6 ῥτῸ 
ὄχλῳ τοροῃμεμάμμ χόλῳ, νἰάδηάσχα οεῖξ, δάποι Ἰορϑγίς “ἰφιίία 
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ἩΠΣΏ 5, 85 ΠΡ» φυοᾶ νοΙΡῶπι αἰὐδδὲ τοδαττ ρον ὀχλάζειν, Ἠο- 
πΈΠΠ 16 ἩῸΠ Ῥὸε ὄχλος. ϑοποΐθρο ἴῃ ἔρ. Ογἐξ. αὐ Ονοεδαολέπγ, 

Ἰερεπάυπι νἱἀοραῖαν ὄχϑῳ, υοᾶ οοτῖε πιδρ]18 ΕΟ Ις εβῖ, 
υδπὶ οοπἱοοϊητα ϑέαγσξὲξ τ. Οαὐπι. ανὲαά, Ῥ. χὉ7., σαὶ Ἰοροῃ» 
Ἴνα Ροιΐυ5 νἱἀοραΐυν ἐν ὀχϑήσεε σου. -- ἢΘ, ῬμοΓμέτεδ, 2 ϑατι.. 
ΧΥ͂, 22. Ἠ ποῦ βϑῖρονς 46 ραγνωῖία, 868 ἀυοαυθ ἀ6 δαπιξίξα 

ἴα ρένθιβαπι. ἀϊοιϊίατ, ΑΥδΌ. ΒΡ , ἐπ ργγισν τμορογὲ, πὰ ἀδ 

2}, ἑμγδα, [απιϊέα. Ὑιᾶδ φιοαῦθ βαρτα 8. ν. οἶκος. 7πο: 

Ὅεὰ. 'ΧΙΓΨΤΙΙ, 12. τοῦ ὄχλου. 4150 Βδῃο νουβθιοῦθηι “ἰφεΐϊασ 
αἰθοῖε Μοπέαισοηΐμδ. Ὑιπαϊσαθάα 6βὲ ροϊΐῃβ. ιϑγγηπιὰοῆδο, 
401 11ὰ ταπιδευ)ε Εχοά, Χ, χο. ΧΙῚ, ὅγ. ὈῚ Ὁ βυῃὶ ογιῆδδ, 
ρὲ ρναϑέθν πιϊξίξοϑ. οαδέγα δϑητελξμγ. - ΥΣΚῸν ργοδδμδ. ΤΏ δι. 
ΧΙ, 45, 860. σοᾶ.᾿" Ολὲδ. ἔσονταν ἐν τῷ ὄχλῳ αὐτοῦ») οταπε ἱπ 
ἔυτθα οὰπε βεαυθπῖα. ϑ6ηθ0πι βοουὶ διηΐ, ΙΝδπὶ ἐγ σγδοδέδωδ. 
αἰδοῖ 6666 ποῖαϊ ὁΣ ᾿θυγαϊβπιο ϑδῳμὲ αἰέχισπι. - που, 
ἀρσον, Ἰότοα. ΧΧΧΊΤΙ, 44. ὄχλος. τὰ ἐχρ]Ἰοδλ ἄπιπι 6886 ο6ῃ. 
βυδγαοῖ, ΒαΡτ. Ὠλ)ὴ)0 ἀθ ἐωγδα 5. ἀρηρηθ πεξέξέιεπν ΟὟ ΒΘ Ὁ ΘῺ8 
ἢΝ5, αποᾶ ἢ. ). ρὸν σαπιονεδιίπέμν νοτϊοάμυση δταῖ. -- ἘὩΨ, 
Ῥορμῖμο. Ναμι. ἈΧ, 20. Ἰότοαι. ΧΙ ΨΠΙ, 42. - Ὥν,, σεπε. 
Ὦδη, ΧΙ, 8. 5860. οοἄ, Ολέα. Τιϑροταηϊ 29. - ὉΠ, δοθέμϑ. 
Ιεθ, ΧΧΧΙ, 8. Ἐοοῖ. ΧΥΪ, 59. ΧΥΤΙΙ, ,7. δὲ δἱῖδὶ. - 
5Ὰ Ρίυτ, πιωδέδ, Ἐκδάγ, ΠῚ, Χχ2. - νεὼ, ὥρπιθπ. 2 Ἀδρ. 
ΙΧ, 1γ7.- , : ᾿ ᾿ 

ὌΧΟΩΤΟΟΣ “ΟΜΠΟῚΣ. ἑώνδα τοϊέαιία, ΌΜΈ νατι, ῬΙᾺ, οοἷ- 
ἰΐσθηδ, ὀκχίγαπια αοέεη, 1οβ. ὟἹ, ιὅ. -»" : 

ὈΧΥΡΟΙ͂Σ, πιωπίξιδ, ἤνπειμιδ. ὌΝ Ό ΜΠ , αὐ νεῃίοηαιτιι, 
ἱμρίιον. Ῥβαΐ, ΤΧΧ, 5. ΓΑΡοτο ἂο βϑγῖοὶ οσζδι οἶδ σοι γ6- 
ΠΊΘΟΥΣ ἐταπϑιυϊθγυηῖ. - ἜΧΩ, πρηϊέϑ. Νυῆ, ΧΠΙ, 20. 
Ὅρος, 1Π|,5. ΧΧΥΠΙ, 52. δ δ118ὲ. - ἼΧΩΌ, τομηΐξέο. ἸΝ αι. 
ΧΧΙ͂Ι, 56. 105. Χ, 20. 2 ορ,. ΠΠ|,.10. δὲ 1101. . Αἀ40 δ. ᾿ 
ΧΙ, 15. 880. οοά. Ολὲδ. “ἴφιε. ἴοτθι. ΥΙ, 27. οὁχυρὸς. Ὠ)θοϑεὲ 
φυϊάθη Βαθο νϑυβὶο ἢ. 1, ἴθ θααρἐε ον, , τοροτῖτοσ ἴα πιθα 
ἴῃ οἃ, ἤοχηυ. - ὨΔΞΌΣ Ρ]Ότ. Ῥγοπερέμαγα. Εχοά, 1,11. Ατδὰ... .ὄ 

ιξξυ., υσἴγπνμε, βδέαδὲϊἑε γωδξ, (ἘΠ εἰ ν6] ᾳιΐθ᾽ ὨΙ30 μδκ 

ἐλόδαι γος Ἀϊο ψογίθσθ τη8116ῖ, ὑσθθ68 δἰο ἀϊοῖδα δβϑθηΐ, ποῃ 
πυρά τονοτά ἐμαβδυσ! 101 οβϑθηξ σθοοπαϊ, 586 ηυοᾶ 1ϊὰ να]}- 
ἄλο ἂς τητιμλῖδθ δϑϑδηῖ, δὺο δὶ ἐμοδβαυσὶ 1δ1 χτδϑοομαογόηϊσ, 
1 Ἀθρ. ΙΧ, 19. 2 Ῥαγ. 7, 4. 6. - ΠΧ, πιμηζέϊος “442μ." 
ϑδγπῖπι. χα ϑαιι. ΧΧΈΉΠΪ, 10. ἐν τοῖς ὀχυροῖς. Ἰποοαοέ. Ὁ. ν. ιά. 
ἐν τοῖς σπηλαίοις τοῖς ὀχυροῖς, δ᾽ σπηλαίοις ἀθ 5810 δαάϊαϊε,. 
Κμίσαξιια ὨΔΌεϊ: ἐπ ἰοοῖβ 2 γπειξδδίγοἶδ. " ὙΧῸ ,), πυμπξέῖο, 2 Ῥατ. 
ΥΠ|, 5. ΜΠ ΟΝ. ΝῊ, 12. -- ΠΧ, ἰάθπι. 2 Ῥαγ. ΧΙ,8.1. ΧΤΙ,4. 
- Δ Ό, Ζαρια δαϊέμδ. 166, ΧΧΧΙΤΙ, 16. - ΔῸΣ ρατῖ, ΝΙΡΗ. 
ἴερ, ΧΧΥ͂,, 5. ΧΧΧ, Χὅ5. ον, γτοδωγ. Ῥτου. Χ, 16. ΧΥ͂ΠΙ, ’ 



- 

,3ά . ὈΧΥΡΟῺ --- ὈΧΥΡΩΜΑ 

11... 1, 1π 4πὸ Ῥοδίοσξοσθ ]οοο ἄπδο σνεγβίομϑβ:- οοὐϊπογαηΐ; 
Αἀάθ ὅγπιπι. Ῥ5, Γ,Χ, 4. δοὸ οοπέοσ Θρωφομία Ογξέέοα Ρ. 216. 

: 5. : 
« δ, σρρον, ἐμπεῤέμδ, ἴξθν, Όζ ταῦ. ὁ ,. οἰϊὲδ, πιοπᾶι 

τλεοα. Τοβ. ΧΙ, γχ58. ὀχυρᾶς. 
ΟΧΥΡΟΙΩ,, πιμηΐο. χὰ Ῥ1Β. ἰάεπι. [6γ. 1.1, 48. -- ρῖπ, 

ῬΊΒ. γόδογο. 2Ῥατ. ΧΊ, 10. - “ΔΌ, σζαμαῖσ. 105. ΥἹ, 1. ἱεριχο 
συγκεκλεισμένη καὶ ὠχυρωμένη, Ἰοκῖοιιο οοποϊδα δὲ πιριπίέξα. 
Ἡδεγοῖ. ὠχυρωμένη, ἡσφαλισμένη. - Ἀλῳῷ ΡΙΒ. ἐπ οαἰέο οοἰΐοοο, 
χορ Βοτλοθ : ἐμ ἐμέο ροπο. ϑγπεπε, Ῥβ, ΟΥ̓͂Ι, άι. ὀχνρωσεε, εἴ 
ΧΩΘἾος ραυρθεδηι, βοΐ]. οομίσα ἱπορίδηι, Ὁδὲ Ὠρδῖγο ρορβθη 
δέεναϑ δέελον τοβϑροπαοῖ, τ Νῖδοο. 1, 62. πνυλτὶ 1βγδα]ῖαα ὠχυ- 
οωϑησαν ἐν ἑαυτοῖς τοῦ μὴ φαγεῖν κοινὰ, )γπιαξὶ διμὲ ἐπ δοη- 
δέδο ἀνϑιβαμαϊ οἷθοβ ἀπρασοβ. Ῥοιμυϊαϊος 1δὲ πὶ χρα- 
ταιοῦσϑαι.. ' 

ΟΧΥΡΩ,ΜΩΑ, Ζοοιϑ γπνηέιδ, φκοσΐδια, γπθεα, δ6οι- 
γσῶδ, ἐπι φμο ἐμμϑιδ αὐΐᾳιοὲθ πιῶ 8}8 δὲ δογναγὶ ροέθδέ, ΟΥ̓Σ.ῳ ἐμδα 
γὲδ, πεμγριέῖο, οαδέοίιεπν, πιωπέπιθηδδεπο, 1ἴ. ΘαΟΟν, ἔονεα. 
ἼΧΉΚ,, ἐλεδακγιοθ.. Ἰότθα. ΧΕΥΤΙΠ, γ. ἐν ὀχυρώματί σου, 4889 
'ψόῦρθὰ πο ροτίποϑηῖ, αἵ νὰ Ἡολαοίίδ, αὐ θνωροο, φυοά ῥΙδηθ 
οὐΐδειαυς ΕἘΧΧ Ἰπεῖ,͵ δοὰ δά βοϑαθῃβ ἩΥΩ ΗΜ, ῬΓῸ ᾳῦο 
ἨΏΓΉΧΩ 16Ρ1886 νἱάθπίυτ, - ἊΪἿ, ζονθα. Οδιῃ. ΧΙ,, 14. 
ἐξήγαγον αὐτὸν ἀπὸ τοῦ ὀχυρώματος, Θἀυχϑεῦαπε.]υτι ἀ6 ξόνδα. 
πο 5, ἄοπιμδ, Οθῃ. ΧΙ, 14, Ὗὸοχ Βεδταΐοα ἢ. 1. δαγοθῦθηλ 
ποῖδϊ, -- Ὑπὸ Ὧ52., .«ἄοπιιθ ἐμγγίδ. Θϑω, ΧΧΧΙΧ, 20. ἐνέβαλεν 
αὐτὸν εἰς τὸ ὀχύρωμα, οοπὶεοῖξ δι πὶ σαγοδγέηο. -- ὝΣ9 ἔπ βπ. 
ῬΙΒ. πιιιέγα, 168. ΧΧΙΈ, 1ο. - ἔπχβϑ, “βοζγαῆ, ποιβε 
Ῥιορσ. Ιεθ. ΧΕΙ͂Χ, 22. Τιοροτυξ ΠΧ. - ἸΏΧΞ, γεκγεξξο, 

. Ζαοῖ. ΕΣ, 12. καϑήσεσϑε ἐν οχυρώματι δέσμιοι, 864 6.115 ἴπ 

Ἵ 

ὀαγοαίε νἱποῖὶ, - ὌΞἢ, ρΡαξαίξῥμην. Ῥτον. ΧΧΧ, ,8..- πϑπ, 
οαβέγα πιϑέρ», 7πο. 168.ὄ ΧΧΊΧ, ., -- Χ5Ὸ. 108. ΧΙΧ, 40. ξὼς 
πόλεως ὀχυρώματος Τυρίων, ἀδαπὸ δα υσῦδαι πιιαϊοι δ, Ἀ. 6. 
ἱποπιῖδαι, Τ γτίοτυμ. 2 6ρ. ΥΠΕΗ͂, 1... Ἕδτοη, Τὶ, 2. καϑεῖλεν 
ἐν ϑυμῷ αὐτοῦ τὰ ὀχυρώματα, ἀεβιτυχῖξ ἱπ ἵτα δια ἀγοδα. Δι. 
ΧΙ, 38. 560: οοἄ, Ολὲδ,. -- ΔΌ5, σἱαμοέξιεπι, 168. ΧΧΤΙΤΥ͂, 24. κατα-- 
κλείσουσιν εἴς ὀχύρωμα, οαγοονὲ ἸΔοϊαᾶάδηξ. -- ΠΡΌ. Ῥτον. Χ, 50. 
1ε85. ΧΧΙΠ, 14. - ὙΚΉ ΝΣ) ΠΟΘ, ορμα σὲ ἐῤλοδαιγμδ. ἴεν. ΧΕΥΝΙΠΤ, 
7. π' ΧΕ, ἀγα. Ῥτον. ΧΙ, 13.. υδὲ ποππ}115 Ἰορὶβθθ νἱάθῃ- 
ΤΣ ἼΧ, σομβ πιερπέέμδ. ἤΓωῖσ, πειογεῦπεθηέζωτι. -- ὙΥΚῸ. 7π6. 
εἰ ΓΧΧ Τυᾶ. ΥἹ, 2. Ἰοτοηι. ΧΡ, άι. “4ςω. ϑγναπι. ἃ ϑϑτα. 
Υ, 7.9. Κμῖρ, ἀγοόπε. - ΠΧῸ, γόέδι ἸΟΌ. ΧΙ͂Χ, 6. Ἠΐο ἔοτ- 
ἴα546 Ἰεροταμῦ ἬΝ ΨῈὶ ΧΩ. τ ΠΡΧῸ, Τείθ. 2 ϑ8ιι. ΧΧΙΊΤ, 
2. Τιοροταπῖ οὐτι ἈΘΒο ἢ ΠΧ. [ΙᾺςᾳ6 πη να]οῖ ἀ6 “4υΐία ῬΒδΊηι. 
ΤΙ ΧΥ,, αι. 1886. ΧΧΤΙ, 4. εἰ ΧΧΤΙΙ, τά. ὄγπιπι. 1. ΧΧΙΨΡ, 
5. “44. 100. ΧΧΧΕΧ, 28. οἱ Ῥεα ΙΧΧ, ὅ, - ΧΩ, ΖδΟΒ. 
ΙΧ, 8. - ἸΥΊ ΧΩ Ρῥ]ατ,. ρΙθαθμδ. Τλεοά. 1)Δὰ. ΧΊ, 45, αυἱ 
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ὌΧ ΤΡΩΜΑΤΙΟΝ -.- ὌΨΙΜΟΣ . χ85᾽ 

ἕοτῖα8ε6 Ἰορὶς ἘΜΉΝ. - λυ, ὅγπιην οἵ Βά: Οιδηξ. ῬβΔ]ανὦ 
ΧΙΥ͂ΙΙ, 4. ΧΧ 86ο. οοά, ἸΝονέπιδ. Ἰοτθτι. ΧΩΥΙΠ,.). - γγ, 
ἄρ. Ῥτον. ΧΙ, 12. ἐν ὀχυρώμασιν 80. ἔσται, ΒἈ. 6. ἐπιπιοίαθ 
ἐγμπέ. ἴτὰ ρᾳῖδν!ς μδθὸ σϑσρα νϑγίθμδ 6680, 4υῖρρθ πο ἰῃ- 
1616 ρ 6 π8., Ῥοϑῖ 105 Β. 1. ΒΡ Ιδη άτιπι 6886 518, 80 ἱῃρθῃϊο δυο 
ἰδηΐο ἐπάπΐροῃ8. Ζιέσρίεγμμδ ααοα16 101 Δ Ὁ ἼΜ, Β6Ὁ ἸΏ1, ΔΓΔΡ, 

ωδ; “ένπιμδ, ρεγθγιπὲδ ιέε, ἀοτιναπ άπ ρα αν. -- ΤΡ, γοῦξγο 

Ριου. ΧΧΙ, 2. καϑεῖλε τὸ ὀχύρωμα, ἐφ᾽ ἃὁ᾽ ἐπεποίϑεισαν, Θ᾿ 
οἰτυχίς ἀγοθηι, ἐπ 4πὲ οοπῆϑθὲ δυηῖ, Οοπξ, 1 ΜΙΒροΣ ΕΨΙ, 65. 
ὙΠ|Ι,.10. 2 Οοε. Χ, ά. οἕ δὰ Ἀ. ). 2. 806 Ρ' 168. ῬΘΙΌΧΡ, 
οδδὰ; Θεοῦ, δα. Βοπε, Ῥεον. ΧΙ], 4. ξύλον ἐν ΠΡ ΕΝ (Ἀ. ε. 
ἡπμσεεῖς ἑδρτεότεπι πιργιἑξέοπὲδ οαμδα δεοέγμοέμπι}, αὐ ψεῖθα 
λῃ Ἡεκαρέξα ἤποογέο πὲ, εἰΡαυδίωτ, δὸ ἱπορίο 1οορ ροβῖϊα 
τορουξαῖατ. ψόοσδαι μοῦσ. ἀδάδιυχὶξ Ὁ οΧ», ναῤἑάμδ., 2 γηυῖϑ 
- ἸῸΝ, ΤΏΡδα, ρμεέγα. Τδοί. 10}. ΧΧΥΤΙ, 10. - ΠΡῚΝ, δε 
Δ «ἰαέα. [Ιπὰ. ΙΧ, 46. 49ρ. εογοῖ. ὀχύρωμα, "τεῖχος ἀσφαλὲς, 
ὀχυρὸν Σ κάσερον, φρούρον ([ορο͵ φρούριον λ ἢ ἀληϑές. διυέααδὲ 
ὀχύρωμα, ἢ κλεισοῦρα παρὰ ἹῬωμαίοεβ, 

᾿ΟΧΥΡΏΜΑἜΤΙΟΝ, πιμρέξέο ραγνα, πιρὲπιθηέμην ραγα 
ψμηι. τ Νίδοο. ΧΥ͂Ι, 15. 

ΟΧ ὝΡΩΣΙΣ, πιτγιδἐΐο. 1 Μετ. Χ, χ1. οκερῇ. 8. 7μά. 
γΠ. Ῥ- 416. Β. 

ὈΨΕ, ,. 8470, ΡΝ 5593, ἀγοπιαϑ, αγοπιοάαγία. [6τ. 
ΤΙ, λ5. οσοην μεῦσ. δοοθροταιϊ δα εἰρηϊβοαιίομθ, αυὰ ἀρυᾶ 

τά 68 ὨΒΌΣΡΑΙΟΣ, Ὡδηὶ Ατδϑ. δι ΞΞ» διραϊβοδῖ πρωΐ, πιαπδ 
ὡ 4 Ρ Φ 

(8 5. 7εειέπανίε, ργαδοοδδίξ, ποσξμσηο ἐθπερογθ ἐξδΓ 

[οὶ ), ἘΠΕῚ Βεῦτ. Ἵ2 12 ἀϊοίκτυν. Ἰια τιάτοας, αρροϊϊμοὶ ἴῃ ποῖξ, 
οτἧττ, δά ἢ, }. ρ. 420. Ὁοηξ, δὲ βοολαγέῤ Ηΐδγος. ῬΙῚ ΤΡ. Ἡ, 
6. 5, Ὁ. δά. -- 235, ἐπ ογερμδομΐο. 168. ν͵ 11. - σὰ δα 12» 

ἑπέον ἄμαα νοϑρογαα. Ἐπ. ΧΧΧ, 8. -- ΞΡ ὮΝ, δόπερτιδ ΨΘΕρΟΓ- 
ἐπ. Οοη. ΧΧΙ͂Υ, 11. 

ὌΟΨΖ'4, 80. δείλη νοὶ ὥρα, ἐόπερι8 “6 ϑρ6γ ἐἕγειεπι. ἘΌΘΙΒ, 
ΧΙΠ, 1. Οοηξ. 2. Βο9 Ἐδὲρ8β. ὅγαδο. Ῥ. 45. 

᾿ ΟΨΙἊΖΩ, νοϑρονὲ νεπὲον 4670 ν6]} διωδ νσϑρενῶπι αἰἐφωϊά 
7αοῖο. ἈΝΡῈ ἮΡΕ. Ῥρεαδοο, 1 ὅδ. ΧΙ, 6. Ὑιάς ἢ 
ϑίταο, ΧΧΧΥ͂Ι, 27. καταλύοντι. οὗ ἐὰν ὀψίση; βοορίμαπεῖ, ἀδὶ- 
θυπαθδ νοβϑροχὶ νϑῃοσῖ. 

ὌΨΗΜΟΣ, φογοέέπειο. γῶν ΟΪΌΓΣ. οὔδοειγα. Ἑχοὰ. ΙΧ, 
89. τὰ ὄψεμα. Ἀδοιθ. Νίδπὶ νοχ δῆτ. ποῖδε Β, 1. δοποίπα, φμαε͵ 
αὐλμο αδαάϊδα ἐπ. ἑογγα ἐαίογιδ, αὐεξοηις δογοίἑπα. Οοπέει δὰ 
Β. 1. Ζιρενὶ ΜΙ ϑοοἰξ, ὅαον, 110. ΠῚ. ο. χ1. - ἔωρὰ, λόγδα δαγο- 
ἐπα, 7}οδπεπν οογέμπ 8. δογοέξμπε. “ἴηι. Ἄνυτον ΨΙ,, ι. - 
πρὴξ ; ῥάμρνία ϑογοέΐηα. ΤΟΘῚ. ΤΙ, “ὅ. Ζδαοϊ, Χ, τ, ,Οἰοδ. 18. 
ἐπ ῥτορᾷ. ὄψιμον, ὑστερινόν, - ὩΒῸΡ ρατῖ, ῬΒΒ. ΡΊυ, δογοέξ- 

φι 
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ἡ χδ6 ο ὌΨΙΣ. --᾿ ὌΨΟΝ 
πιᾶϑ ῥϑοιεοῖθδ. “(4μ. Οοπ. ΧΧΧ, 45. ὄψιμα. - Δ. 55, αὐ σεδρ6. 
γαπι, ἐπ εδρόγῶὰ 8. ψόϑρογο, ὅγπιπι. ΟΟ86]. Χ], 6. ὄψιμον. 
Ἡξεεγοῖ. ὄψιμον. ὀψιτέλεστον, ὀψὲ γεννώμενον, ἢ ὀψὲ ἀρξα- ᾿ 
μίνον, καὶ ὀψὲ τελεσϑησόμενον. Ἰάοιι: ὄψιμον, χρόνιον, 
ὕστερον. ἜΝ ; τ - 

ὌΨΙΣ, αὐοροούμο, δρδοῖθα, δοῖον, ζασὶοα, ἔγομδ, οοιι-- 
ἦμ8. "5" ὁΒα]4. δρέοπαάοσ, αι. 11, 51. - ΠΥ, 7, ὁπ8. Ἰοτθϑαι. 
11, 5. ὄψες πόρνης, 7) οπδ πιογοίγεοία. Οοπ. (οἢ. ΧΙ, 44. εἰ κὦ 

,, Ἀ.1, Καμολοηΐεπι δὸ Κβοζδωπι, Ρ. 921. - πιῖϑ. Θϑη. ΧΧΙ͂Ψ, 
16. ΧΧΥ͂Ὶ, 7..Χ1,, Δ. 860. Θχον. καλαὶ τῇ ὄψει, ὉΒΡῚ δολοί. 
στερέμνιον κρέξε, καὶ παχεῖαν σαρξί, Ἐον. ΧΤΙ, 5. 4, 1 8δ8πι. 
ΧΥΙ, γ. δὲ δἰῖδι, - ΥἾΣ, οσμΐμδ, ἴἴ. δμρεγβοῖθδ, Ἱξ, σοίον. 
ἙἘχοά, Χ, δ.., καλύψει τὴν ὄψεν τῆς γῆς» ογοτῖδξ διρεγοίεπι 
ἐογραθ. Ὑιᾶ, οἱ Νππι. ΧΧΤΙ, 5..). (ον. ΧΙΠ, 55. εἰ δὲ οὐ μὴ 
μεταβάλῃ ἡ ἁφὴ τὴν ὄψιν αὐτῆς, 81 νότο δυροτβοΐεα Ἰαρτδθ ποι 
χησϊανοσὶϊ οοέοκοης βασι. Οομξόν Φγδέπε ΠΗἤδόοίξ, ὥρης. ΤΙ. 
ο. 17. γ]46 οἵ ἘΖοοῖ. Χ, 9.:ὄ - ἼΜΕ, ἀπαιξμδ. ϑγπεηιν, οὐ ΤΧΧ 
ον. ΧΙΧ, 27. ΧΧΙ, 5. - Οτἣν οΒα], ἑσπιαρο, δα. 1, 10. 
- ὨΝῸ), ἑωπιον, ἴον. ΧΠΙῚ, 45, - ἡπῆ, ρέαφα. ι Ἀερ. 1, 6. ἡ 
ὄψις τῆς ἀφῆς λευκ ἢ πυῤῥίξζουσα, οοἷον ρ]αρδο Δ1Ρμ8. νε] 
ΣΌΡΟΘΒΟΘΏδ, -- Ῥτγδοίοσοα Ἰερίτυς Εχκοά. ΧΧΧΙ͂Ψ, 20. δοίψεσθα: 
9] ὄψες τοῦ χρώματος τοῦ προσώπου τοδροπάδῃξ μΘῦτ. 1525 ἫΝ: 

ΔΌΣ ΤΧΧ δὺῖ ὄψεις ῥΓῸ πιοτὸ ἀ6 δὺ0 δἀάδιάδγτυηξ, δμξ δογὶ ρβθ- 
ταῦ τὸ χρῶμα τοῦ προσώπου αὐτοῦ, πἴ ἡ ὄψις αὐτοῦ εοἷϊ νοτδῖο 
Δ.ΐυ8. ΣΏΓΟΙΡΙΘΙ8 6 σπδύρίηθ δυο 1Π16ἴᾶΔ. Ταῦ. ΧΙ, ». ὅτε 
ἀπωλεσε τὰς ὄψεις, οὐπὶ ἀταϊζετφὶ οομἶοδ, ϑᾶρ. ΧΙΥ͂, ιὉ. ἐν 
ὕψει, οογαπι, 810 4φθοᾳαο ἀρῖά. ΥΙΠ,, εἰ. 88ρΡ. ΠῚ, 4. ἐν ὄψει, 
Σπαοῦο, 1. 4. ἐν ὀφθαλμοῖς. ϑᾶρ. ὙΠ, 9. ἐν ὄψει, γεϑρϑοέι:, 8. 
δὲ δοπιραγαξιν, 00]]. ν. ὃ. αδί ῬΡοπίίαν ἐν συγκρίσεν. Κμὲφαίωδ 
οριΐπιο : ἐπ οοπιραγαξέοπθ δὲμα, Ἡεγοῖ. ὄψεις, ὄνειροι, ὀφϑαλ- 
μοὶ) ὁράσεις. ΉΣ ; 
᾿ς ὌΨΌΟΝ, , οδεοπέμπι, δρζιδέεπε, 1ἴ, ρέδοξθ. “ λ1., μέδοἐδι 
Νυαι. ΧΙ, 22. ἢ πᾶν ὄψον τῆς ϑαλάσσης συναχϑήσεταε; ναὶ 
ΣΌΣ ΟΠ 65. 8065 ταᾶτὶβ σοηρτοραδαπίυτν ἢ 810 Μρροοναέὲ εἴ 
“Ροξγῦξο ρ.80138 ραϑ88ϊπι νοοδῖυς ὄψον ϑαλάττιον. ΕΛ ουπὶ 7 μογ- 
“εα65 110. 1. οἂρ. ι158ὃ. Ναριυσϑίδπι Τ᾽ ΒΘα ἰδῖοοῖ ράπεπι, δ ρ5ᾶ- 
οσαπα νη πὶ, Μυοῦντα δὲ ὄψόν, ΠΗ γετέσηη γόγο οὐὔϑοπνέμωπει, ΒῸΡΡ . 
δ τια856 δοσῖθιῦ, οΟΌδΟῺΪΣ ποι δ᾽ ίοάσνμθ 110. ΧΙ, “80. 97. 
Ῥέδοοπι ας] ριῖ. Μγαπῖδηι ϑπΐην αἷὲ 2}}} οϑϑϑὶ5δ86 εἰς ὄψθν, 
ἔχουσαν ϑαλατταν εἰϊχϑυν, ἰὰ ἀμπι ἀπ ττι » 4υἱᾶ πιδξο Ρ᾽δοοϑδῦπι 
Βαθοε, Ἐπ “οὲρλτοπὲ ἘρΡ. 1. ὀιμῶναι ἀϊουπξασ, φμξ ρέδοος ΡῈ - 
ἄμπε. Οσπξ, Τοϊέμοοπ 1. 11. ὁ. γ. δὲ ἰχϑύδιον Θὲ ὄψον οοῃ- 
ἀιηρῖς, 810 7Ζογόπέλμδ ἰὼ Απάνέα Αοῖ, ἘΠ. 80. Ε10ν. 25. ραμίμ-. 
ὄωπει οὐδοηϊξ οἕ ρὲϑοξοιίοσ πα μέας Ῥτὸ δοάθι δῃπιῖτ. Εἰ ἀἰπλλπαν 
εἰναι ὄψαροον ἀριιὰ ϑωέάαπι δχρουϊζυν τὸ ἐχϑύδιον, ῬΊδ80185 
διΐεπι, Οὐδεγνδηῖο ζάγγείίο, Ῥἰμέαγολο, Ἐμδέαίλέφ, 6κ οπιοι- 
Ὅυ8 οὐδοῃίΐδ δοϊυτα ὄψον ποκιίμαῖιδ οδὲ διὰ τὴν ᾿ἐξαίβετον 



ΟΨΟΠΟΙ ΗΑ. --- ΠΑΙΙΣ 6ῸῸΟ τὸ 

ἐδωδὴν, γιοῦ ἑπέον οαμῖέα Ἀγϊποέραζιωπι χσεσηάανπι ἐοπθοί. Ὑιᾶθ᾽ 
᾿ Βοολαγεἐξ Πίδγοι. Ῥ. 1. ΤᾺΡ, 1. ο. 6. Ῥ. 41. εἴ Δ]ῖοδ, 4005 οἶζαῖ 

ἤροξβεισ δὰ ΤΟΙ. ΥἹ, 9. Ρ. 856. ΤοΡ. ΥΠΙ, 9. παρέθηκαν ὄψα 
πολλὰ, Ῥδτανθσμηῖ οἶδαγία τλ}18. 

᾿ὈΨΟΠΟ, ΗΜ, οὐδοπέωπι, οὐδανέωπι. Ταᾶῖι. ΧΙ], 1... 
ὌΨΩΝΙΟΝ, οὐδοπέωπι, 8ιἐροναέπεπι, ι ίδοο. ΤΙ, “48. 

ἐδωχὲν ὀψωνία ταῖς δυνάμεσιν αὐτοῦ, ἀεᾶϊτ εἐἑροπάέα Θκατοὶιϊ. 
νὺδ 8185, 146 δὲ ὅ Εδβάσ. 1, 56. 1 Νίαοο. ΧΙΥ͂, 52. Ῥοἰγδ.. 
Ι, 6γ,.1. δο οοπξ, δυοίοτεβ οἱζαῖοβ Κζοζίο δὰ 1,ἀο. ΠῚ, ᾿4. 
Ραρ. θο:. δὲ δὰ οι. ΥἹ, 28. Ρ. 115. πθοὸ ποὺ Ζεχίοοπ Ν. 7. 
8. δ. ν. ᾿ 

ἱ 

ΠΣ ; 

ΠΑΓΕΤΟῚΣ, οίαοίοο, δεέμ, έρειο, ἃ πάγος, δἰαοίοδὲ, 
Πλρ». ἑάδιη,. Ὅρη, ΧΧΧΙ, 44. εἐ Ιεγοπι. ΧΧΧΥ͂Ι, ὅ0. τῷ παγε- 
τῷ τῆς νυκτὸς» 7»γΐβογα ποοιῖϑ. “- ὙΝΒΡ, φοπογοέίζο, οοαριέα- 
εἶο.. “1. Ζαοι. ΧΡ, 6. παγετός. Βαασα. 1Ι, 10. 81: ΠΙ, χό. 
ὡς εὐδία ἐπὶ παγετῷ. Ἐπ: ἴηνετδα οτδῖῖο, ῥχο: ὡς παγετὸς ἐπ᾽ 
εὐδίας, αἱ Ρ6᾿ δεγθηϊ ἴθ ρ]δοΐεδ, 801]. ἀιοϑοϊνίτατ, Κμίρ. εξ 
δἰομὲ ἐπ δέγόπο σίαοίδα. εογολι παγεέτος, χρύσταλλος,. ψύχος. 
Ιάδαι δὲ σον. Ογνεδὲ 18. Ἔνεπι, παγετῷ» ψύχειν κρυμῷ. 

ΠΑΓΙΜΕΥΏ, ἐέαφμθο. ὩΡΔῊΛ ἘΛιῺρ, ἐπ ἑοπαϊἑομέαπε 
πιὸ ρότιο. τϑϑδαι.. ΧΧΥ͂ΠΙ, 9. ἱνατί σὺ παγιδεύεις τὴν ψυχήν σου 
ϑανατῶσαι5 4θδτθ᾽ ἴα ἡ απ αϑας δηϊπηδηλ τηδᾶχῃ δα τηοτῖσαι ἢ 
δ, δ. ΟἿΤ τπ6 νἹῖ86᾽ Ῥδτίου]ο 8πὶ οϑτῖο Ἐχροηΐβ ἢ Ζ' “μρ.. ἐπαξάϊζα-: 
γίϑ. - προ Ρὶυτ. ἐγγθέξες. ΟΟ86]. ΙΧ, 12. ὡς ὄρνεα τὰ θη». 
θευόμενα ἐν παγίδι, εἰς αὐτὰ ὶ παγιδεύονται οἱ υἱοὲ τοῦ ἀνϑρώπου, 
δἰοαξ ἀνεϑ, 40:86 ΟΔΡΙΌΠΩΤΌΣ ἰδφιθο, 1]Ἰαφαθαμῖμε Ε]11 ΠΒοιιΐ- ἢ 
ἈΠ : «ὍΒΙ δαῖῖηο δϑὲ Ψψ6] 46 ποοσδοίέαίθ ξαξαίὲ πιογἑοπ αὶ, το] ἄδ 
αάνεγδα ξογίωπα ,), μα λοπιέγθ8 ἔγγεἐξ:» 07" φιαδὲ. - ΣΡ ῆ 

ΝΙΡΆ. δγπιπι,. Ῥτον. ΙἽ, 2. ἐπαγιδεύϑης, δὲ 166, ὙΠ, 15... 
παγιδευϑοίσονται. “ Ὁ ΊΏ ῥ]0τ. σοπιρίοαθηέεο, εἰϊριίαηξεϑ. 
δγπιπι. Ῥτον. ΧΙ, 15. παγιδευϑῆναι, ᾳυ86 νοχ Ὠ. 1. Ἰαθιρ Βογίοθ 
δοοὶρίομα δεῖ ἀθ οὐϊέραΐίοπα, ἐπργὲπιίθ, ἄμαθ ἐποῦἑζων βαρ, 
ἐμδοηαῖο ργὸ αἰϊέθ, Ὑιὰδ δυρτα 8. γ. ἐμπαγή. . 

ΜΠΑΓΩΣ, ἐαφιομδ, τείθ, ἾὮΡΩ., φμαδνο. ῬτΟΥ. ΧΧΙ, 6. 
παρίδεργ ὉΔῚ Ῥτὸ ὑθρ35, ᾿ φιασγοηέδδ, Ἰερεγαπῖ "ὮΡΏ5, - ΠΒῚ 
πη. ΗἸΡΒ. ἃ πὴξ, ἐΠαφιοαπάο,, 168. ΧΙ,,1, 92. -. πη, λα- 
πιρδ, τδ8. Ἐχδοῖ. ΧΧΙΝ, 4, θὲ ἴδπιθὰ Ορροδίο ἴθ ποέξε᾽ 
ονἰδέ. αὐ ζ. ἰ. Ῥ. δ55. 1οὁοο τῶππ ἱπερῖθ Ἰθρίθ86 νἱάθηϊωσ πἸΡΑ 
-ΡῊλ,ν ἀμρέρδ, Ὦ, 1. Ἰαφιεδιία. δτεα. Ὕ, 46. - ΟΝ Ἢ. πιαῶ- 
Ὡμ6 αμοιρὶϑ. Ῥταν. ΥἹ, 5. ποτ τ28]6 φυοδὰ ΒΘηδιῃ. - ὨηυΜ 5, 
ὅροτ5, ἔπι. ΗῚΡΒ. ρόναδέ, Ῥτον. ΧΙ, 9. Εκ μαορενὲ ϑεπτθμτῖδ - 
νἱάοτυπὶ Ὁ δὰ η, 7}ονεα, ὧὲ δθῃυ5 1ηβι ἀἰατγατι Δ] τοσυ πὶ 
Ῥῖο δϊοσο οὐπϊπποῖο Ροοἰζαχῃ δἰξ, - ἴπ9, »ν͵δ, Τλεοα, Ἰθτοτι. 

' 
Ν ι 



.58. ΄ ΠΗΓΚΡΑΤΗ͂Σ -- ἸΑ͂ΓΟΣ 

ΧΙ ΥΙΙ͂, 44. Ναπι πΒ, ἐαφμέμδ, τρίθ, ἴῃ δῖ οὐδὲέσο Βαδαΐξ, 
δαὶ ροῖξιιβ ἀθ δδῃϑ πηϑρὶδ, 4τᾶπ ὧδ σϑῦρο 80] 1] οτα8 ξοὶτ ὃ 
Σιεμραίμα ααρησα Βαραῖ: οἷ ἰαφιιόο Κωρίοηδ. -- Ὁ), οανεα, 
ἐπ φωα ἀνθ8 ομεδέοαϊξιεγιέι7. Ἰθτθῖα. Ὗ, 27. ὉΔῚ ἔδηγδπ τῷ 3109 
παγὶς ἐφεσταμένη (πυτι γδέε, φιροί διιεδίξο αἰέγαλέξι }.) ροιΐυθ 

᾿ Τοϑρομπαοῖ, Ατδρ. ὡλλη ) “οἸθαΟΥΘ, ΘΟΠΒΏΘΥΕ. -- υΡ!Ὡ. Ρ58. 

᾿ΧΥ͂Ι, 6. ΧΙ͂Ι, δ. Ῥσον, ΧΙ, χά. δὲ αἱ1δὶ. - πον, δαρόπα. - 
Ῥε. ΤΧΥ͂, 10. - ὡρ12) ΝΊΡΒ. ἃ ὥρν. Ῥχον. ΥἹ, 2. - πὸ. ἴοβ. 
ΧΧΧΗ͂Ι, 15. ἔσονται ὑμῖμ εἰς παγίδας καὶ εἰς σκάνδαλον, ετυῶξ 
νοῦ 5 ἴα, Ἰα!άδαπι οἱ οἕξθη ἀϊουϊυπι; δὶ ἐαᾳφιδεδ τιδιαρξοσῖοθ 
γτο ἀαπιῆο. σέ εχέξέο, οἰ αβαυ6- οδυδαὰ δ᾽ Οοοβδῖομθ ροῃίϊζυτ. 
ψΙ46 φυοᾳφυο 5. ΟἊὨΧΥ ΤΠ, 47. οἵ οοπᾷ, ἃ Νῖίαοσο. Υ͂, 4. Οοπέοσ 
Τιιέϊονπι ΠἸέδοοίέ. ὅϑαον. 0, 11. ο. 1ο. Ρ. 251. δὲ νοοθπὶ 5 
1 ΧΧ παγίδα τεάάοτα ἄοσεξ,, αἰ μΠοο Ὁ 1110 οτἰυμάσπτ ἱπῖο}- 

,Ἰεραπιαδ. -Ξ. Ὠὰ, γσίθ. ΤΟΡ. ΧΎΤΙΠ, 8.. Ῥβα]α. ΙΧ, 16. 55. 
ΧΧΙΥ͂, ι΄. δὲ 101. - πνεῖ, ταδίξέασ. Ῥβαϊα. ΧΧΧΙΥ͂, ὅ. 

᾿ ΜιΔοπίοτν ᾿ΐα ἰγδηβῖι} 586 ποπ ἴδπι ΟὟ μ8:8116} ϑπνααι δθηϊδῃ- 
᾿ ξίαταπι, ΄υδα απο νοοῖ Βοῦγ. γϑὲθ βᾶπο ποιζοποπι ἐχίρ6- 

χἰηῖ. ϑγζ. Ἰώμοο, ιμπίφωδωδ. Οουξος ἀαοᾳυθ ἴεβ. Υ, 18. 

Τὴ 110 115 ΔρΡοοσυΡἷ8 Υ. Τ, παγὶς ρατῖϊηι ἐδ ἀϊοϊξυν, φιρὶ αζέον καὶ 
ἐπείαδᾳέμτ, δῖ αἰέεγωπε ρϑγαΐδνθ δέμαῖδέ, ν. ο. ι Νῖδαο. Ϊ, 57. 

, (516 τλϑγοίσιοἹαδ παγίδας τοῦ βέου ΔρΡρΕ)Ϊὰὲ ““1πιρδΐ5 ἀρυᾶ 
“«4ελενη. 1,. ΧΤΠ]. ν. δ6γ. ΕΒ, Αἀάο μδέαεδ. ἀ6 ἀπιὸν. 74πι. [Χ. 
Ῥ. 400.), ῬΡατῖϊπι ἐδ, φιεὲ αἰέσγᾷ οοσαϑέοπεπι ρεοοαπαὲ δωρροαἑέαξ, 
ν. ο. 1 Νῖδος, Υ, ά. εἰς παγίδα καὶ εἰς σκάνδαλον. 

ΠΑΓΚΡΗΤΗ͂Σ, οπιηξβῥοέοπδ, ὃχ πᾶν. οπισιδ, οἵ χρα- 
τέω, ἐπερόγο. 2 Νῖασο, 1Π], 22. ἐπεκαλοῦντο τὸν παγκρατῆ κύριον. 
«Ανἰδεορᾶ. Τἤέεπι. 875. εἰ 524. ϑολοῖ, πανδυνὰμε. ϑορῆ. «ΑἹ. 887. 
᾿Οομξ, δεέοσονὶ Τῇοδ. οοΐόδ. Τ', 11. Ὁ. δάι. 

ἩΠΑΓΚΤΗΣΙ' ΑΙ. ροδδοεϑῖο ἀπιρἐδδέπια 8. οπιπέπισαϊα. 
ΟΝ, φχοΐδέο, Αἴφι. Τίιονῖϊ. ΧΧΥ͂, 25. 86ο. οοἄ. 180. Τοίπισε. 
Νοτ π|816. ϑϑγπιο θηΐμι 1δὲ1 6δὲ ἀ6 ἔθττὰ [8615 ἤθη ᾿π ρϑσρθ- 
ἴὰσπ νοπἀδηἦα, δὲ γοχ Βοῦσ. ἢ. ]. οέοημέξσα ποῖαϊ, δὸ νογαὲ 
αὐ δἐϊοπέξωπε 688 νοπαϊξ ἑδα., τὲ ΡΥαρόΐδα δἰξ οπιπέδ 8ρ656 γϑάεπεν 
ἐἰοχιΐα, ἴπι αλο 68ῖ παγκτησέα. νὰ “" 

ΠΑ,ΓΟΣ, οπιπὲβ οοπογοέα πιάδϑδα., ἈΡ ἐπάγην γψοιδὶ πήγνυ- 

μύ9 σοπιρίπρο, ρίαοἑθδ, σοί, ργεῖπα., ἷ, 4: παγετός. ᾿Ἄδὴν 
Ῥγμέηα, Ἐπ. ΧΥῚ, χά, ὡσεὶ πάγος ἐπὶ τῆς γὴς . ἰαπηιδπι ρχαΐτα 
πῃ ἴεζτα. ϑολοῖ, [δ᾽ παχνὴη. - ἸΙΝΕΡ, οοπογοίέο, οοαριίαξξο. 
ϑγπιπι. οἱ ΤΙΧΧ Ζδοδ. ΧΙΨ, 6. - ο,ρρ, έσμδ. Ναὶ. ΠῚ, χσ. 
«44. Τἠεοά. ον. ΧΧΧΥΤΙΙ, 29. - πὴ.» δείμ, 7γέφωδ, ρέα- 

ο΄ φἶθϑ.. Τοῦ. ΧΧΧΥ͂ΤΙ, το. Οδηῖ, ἔτ. ρυοσ. 40. Ῥδανογέπιδ: πάγος, 

ὕδωρ τὸ πεπηγμένον ἀπὸ ψύχους. Αρπὰ Σεεγολέωη πάγος ἔπος. 
8118 ὀχρομίτυσς ψυχορ,» " Ὁ πα ᾿ 

! 
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ἈΠΑ͂ΘΣΙΝΟῚΣ. ἐτγίοεῖσ, ἰμρετιδ, θιε, ἔωροηδ. ΤΧΧ 660. 
Ἧς. Το". ΧΧΙ͂Χ, 25. ὃν τρόπον παϑεινοὺς παρακαλῶν : Ὁδὶ ἴῃ 
οοἀ. “4͵ες. συμπαϑεῖς Ἰερίταξ. 

΄ ΠΆΊΘΗΝΟΣΣ, ἐγ δεδδ, ἰμρέηθ. 816 Ἰορίτον ἴῃ ἀρορταρῆο 
Οταρίαμπο 1ε8. Τ0Υ11, 18: ῥτοὸ διε, πιοόγόηδ, ἐμρόπα,), υδὶ 
ποϑηνοῖς (ἔοτῖαδ56 ᾿γο ποϑητοῖς ) εδξ ἴῃ 2,5. Πρ. ἴῃ οί. 

᾿ “ΠΑΘΟΚΧΡΑ ΤΕΙΑ͂, ἱπιρεγέωπι ἐπ ραδδέοπεδ, 4 Νῖίαοο. ΧΊΠ, 
5. ΔΙῚ ἴῃ 41118 10:15 Ἰορι τας παϑοκρατορία. ΤΡ. ΧΤΙ, 5. ; 

ἘΠΑΘΟΧΚΡΑΤΟΙΠ', 4. 1. 4ᾳ. παϑοκράτεια, ηποὰ νἱάε., 
ἘΖΖΘΟΧΡΑΤΕ ΟΖΙ͂Α], ἐπερενγέμπι λαῦεο ἐπ ρεγέμνδαεῖος 

γιδ8 απὲπιΐ. 4 Νῖαποο. 1], 40. ᾿ 
“ΠΑ͂ΘΟΣ, αὔέεοέωε, ρασδέο. ὅγπιπι. Του. ΧΥ͂Τ, 5, Μ 49 

ἐπῆγα 8. ὑπόκειμαι. - ἨὍὥ, οαηίαηβ. Ῥτον. ΧΧΥ͂, 5. Τιοροσυπῖ 
“Ὁ, ναδίαέίΐο, συντρεμμα., τπογδιμ. 

ἌΠ,ΑἅΑ͂ΘΟΣ ἜΧΩ, πιονδο ἰαδογο. 2Π, ρογομέῖογ. Αἴφῳ. 8. 
ε ἤηπσ., β'ηθ ἀυδῖο οδοράμϑ (.(. 2. ΥἿ,., 1.}γ,...1 ϑ8π. Υ, 12. ϑὲ . 
ψοτα Ὠαθο νοῖρὰ “φμέίαο ἰτἰρυθηάδβ δυης, Ἰοοιϊίοη δ ἀϊνουϑίῖϑα 
ε ἀυρ)λοὶ νοτϑίομς “φμίαθ οτῖα νἱἀεῖυτ, . 

1141)41Ν, Ῥαθαπ, φιεξέδεέ ἀγπιπεα ἐπὶ “σιπι ναὶ ργαδε 
εἴαγιπι νίγέτι, δρεοέαξέηι, ἐπ ἰαμαίεπι “Τροϊίέηπϊα οἐ ὲέαπαε, 
ὦ Ννίαος. ΧΥ͂, 25. μετὰ σαλπίγγων καὶ παιάνων προσῆγον» οὐπὶ 
Ἐαθ18 οἵ βδϑδηΐρυβ δἀιηονθυδηῖϊ. - ἐπι )ιον 46 Τιιιδἰιδηΐδ 29 ἐ0.- 
«ἰογωα δϑίομῖμα 110. ΤΥ. Ρν 51). παιᾶνας ἄδουσιν, ὅταν ἐπίωσε.. 
τοῖς ἀντιτεταγμένοις, ῬθεδπᾶΒ οδηθπξ, οὐπὶ δρρτοάιαητις 
διοΞκῖεβ. Οομξεσ ἤπθηδε της 46 Ῥουβὶδ ρϑγίῖος δῃῖθ ρα ρπ8πι 
φαεϑηθπι ΟΠ ΏΕΙ 8 6 Χοπορδοηέε τοΐοτὶ δνϊϑδοηΐμα ἂς γορπ. 
2}6νγ8. 11}. 1171. ν. γθὅ. Ἡδεγοῖ. παιᾶνας, κωμους» εὐφημίας» 
ῳφῳδὰς. ὕμνους εἰς ϑεόν. δία: παιᾶνας, κώμους, εὐφημίας. 
ΠΠαεῶνες δύο ἦσαν, ἐνυάλιος, ὅτε ἦρχον, ὃς καὶ πρὸ τῆς μάχης " 
ἐγένετο, καὶ ἕτερος γ ὅτε ἐνίκων. “ὑο παιᾶνας δον οἱ παλαιοὶ, 
πρὸ μὲν τοῦ πολέμου» τῷ "“ρεε. μετὰ δὲ τὸν πόλεμον, τῷ 
"Απόὄλλωνι. ϑυπῖ Βαϑο, ορβοσνδηῖδ Κὐδβέθγο, ἀεβοεῖρῖα ἐκ ϑολο-- 
ἤέασία Ἴλμογαϊαὲδ' 10. ΤΥ. ο. 45., αυὶΐ δεἰαπι ἀθ ρϑθβϑῃθ, 
ἐνυαλίῳ οοηξοετὶ ἰαροῖ ϑραπλοιηέωπν δὰ ΟὈγαΐέ. Ἷ' 7ωϊαπὶ 
Ῥαρ. 555. 

᾿ΠΑΓΝΙ Α͂, ἐἰμοέο, ἰμφιδ, ἱμαϊδγέαπι, ἴἴν ἀοέμδ, σιο 
αἰέφιιέε 2 αϊδιιδ οαπδέ. ὈὨποηη, ἄογροτ. ἴοτθαι ΧΙ Χ, 15. ἡ 
σταιγνία σου ἐνεχείρισέ σον, ὐὶ παιγνία ἀ6 πιοπτῖθυ ἘΔοΙτιο 8 
δα δι αῖογ, 401, 418 δγδαϊ δϑρεθοῖι δἀπιοάπαι τθυσὶ δὲ 88, Βοδβιεβ' 
δα 11108 Ῥαπεῖσατθ ποῦ νϑ]θηΐῖθβ απδ581 ΠΠυἄστο ν᾽ ἀϑραπῆατ, 
- πα, ἱμᾶο. «4. Ταὰ. ΧΥ͂Ι, 4γ: θεωροῦντες ἐν παιγνίαις Σὰμ- 
ψαδν, βροοϊδηϊῖθ, συοιιοάο Μυέόεδ οαπεγθὲ ϑατάρβοι, [ἃ Βαᾶδὸ 
ψεῦρθα τἰταηϑίυ]ῖ Βέσέξεδ.ι ἘΠ, ἄοπι το ἀθτθ πηι] θην: οὐπε ἐξέκε-: 
δἱοηξόμδ, Ὦ. 6. ἑέα μὲ δἐπιμδ ἐϊέμαογεηέ. ᾶτι «Αἴεκ. «Ἰϊα, οὲ 
Οοπιρὶ. Βαθδηῖ ἐμπαιζόμενον » 80 οοἄ. Οτοῃ. ἐμπαίζοντες. ΟΟὩΒ. 
ᾳποᾳυθ ν. 25. Χοπορῆοπ δρυά ϑιωέδαπι ἱπ ν. παιγνέα" σὺν 
πολλῷ γέλωτε καὶ παιγνίᾳ. , ἝΝ Ὡ- 



᾿χβοὶ ΠΑ ΥΝΙΟΝ -- Π4ΙΔΕΙΑ.. 

ΤΠ] ΓΝΙΟΝ, ἐμαϊονμπε, ἔμϑιέδ, ἐμαὶ δνέμπι. Ῥο. Ηδῦ, 
,1,.Χ0. - ἠἼ48,. ἀδρεγέέαδ. «41]. Ἐπεοῖ. ΧΧΧΙΨ, 4. παιγνίῳ: 
ὯΒ1 δραοΐεπι οὐ 6] 1118 ΡΟΏ ΟΣ ἑδπΐυπι νοϊοΐς, Ὑ 146 εἰ 88. 
ΧΙ], 26. (παιχνίοις ἐπιτιμήσεως, Β. 6. Ροθῃΐβ ἃ 60 εἰς ἐμ-- 
παιγμὸν ἰπιχϊδδὶδ., 00]]. ν. 26.) ΧΥ͂, 12... 

Π4744)}4|ΟΝ, ριονμέμδ, ἑμνεπὲξ, δογνεδ, “ὃν, παέιϑ, 
σευ. ΧΧΧΗ͂Ι, τά. ΧΧΧΥΤΙ, 29. Ἀπ1}. 1, 16. δὲ δἰνδὶ 811. 
4υοιῖεβΒ. -- ὮΙ 95 οὗ5., ναθὰ Ρῥμογογωπι. ἘΟΧΧ 860. οοἶ. 
(Οοιεζὲπ. κι ϑδαια. ΧΧΙ, 5. 80. “Ὁ Δ Ὗ. Τ., Βαπὰ χατὸ ο(ϊοβαηιχ 

68ῖ. - 29 μᾶτῖ. ῬΙΒ. γρερηοΐωδ. 1 ὅδ. ΕΥ̓͂, 17. “Ἴιδο εταῖ, 
4υ1ὶ πυπ111 000 δὰ 1} πλ15808 οταῖ. ΝΠ ζοτίαβϑο πεζέζέξα ποϊδον 
χιοπί γψοοὶ παιδάριον δυδίδοογαπι, Ὑ149 ἱηξτγα δά παῖς 5. δ δὲ 
ὩὮ Ὁ.) δἴϊαχηι ἔῶ 9». -- ὩΣ Ἴ92 Ρ]πγ, ρμογέξία, ἴεν. ΧΙ ΊΠ, 11. 

᾿ς 9.2. Οοα, ΧΧΙ͂Ι, δ. 12. ΧΙ ΠῚ, 8. Ιυἅ. ΥΙΊΪ, 10. δὲ 1101 
δδορίυϑ. - ἼΧΣ2) ὩΣ, »ν͵γ ἐωμρθηῖδι 1 θᾶ. ΧΧΧ, 17, - ἼδΥ, 
δόννμα. γ ϑα. ΧΧΙ͂, 7. αἷνὸ αλλ ᾽γο παιδαρίων ΒαΡΘαξ δούλων. 
Οοπέον «“εἰέαπιπι 110. 11. ο. 2. Ῥταθίογθα Ἰορίξης 1 ὅδ. 1, 14. 
τὸ παιδάριον ᾿Ηλεὲν 1 ἰῃ ἴοχῖα Ὠοῦτ. ποι Θχϑβίαϊ ἀ4θ Ὦοο οἷιϑ 
δ6ῖνο 4υϊοαυδϑπηι. Αἀάϊδοταπι οο ΤΧΧ, οἱ αυἱὰ νίάεο, εκ 
Ῥτορτῖο οδγθῦτο, πὸ σοηνίοὶῖ ἀ]11ὰ8 ρομελβοθαι [0}1 σϑυπὶ ἔὰ- 
οεγθοῖ. [Ιορτὰς δυΐθηι Βοοὺ δἀάϊδιηθδηῖυααι ασυοηύς δρυὰ 
Οὐινγεοδέοπιον οπι, ΧΎΥ͂. ἴὰ «4... “ροεέ, οἱ ἀρὰ Τλέϊοποηι ται 
1ῖθσο περὶ μέϑης- , .- 

ΠΑ,Δ4ΕΙ..4, αἰϊοοὶριέπα, ἐπιδεδειέίο᾽, οαϑεὶ σαἐὲο, ἀοοίνέπα: 
ἤ25)5, ἐπεοϊοροπέξα,, ργμαδπέέα, 1) δι. 1, 20. 860. οοὗ, Ολέδ. - 
Ἵ2 ομα]ά, Μλέῥμα. Ῥδ8. 11, 12. δράξασϑε παιδείας, δὶ ταπῖδ ῥτὸ 
παιδείας Ἰερομιἄπτι 6866 παεδὸς δῖ παιδίου δυδρίοδῖον Ποεέἐπ- 
δόγμα Ἴλε6. ῬΡ Σοὶ. Ρ. 5Ξγ1:. οἵ δολοέαπμδα Ἰέαέν. ὧἠὁ αμέποτὶ- 
ἐαΐδ ΟΤΧΧ {πεῖ Ρ. 35., φυοα ρμροδῖθα πιυϊδίπηι εξ ἴπ παιδείας 
ΑὉ 118, αυἱ ποῖ νἱδοδαῃξ, 4018 εβ886ῖ βθηβῈ8 2]} 18 ξοσανυϊδθ 
δράξασϑε παιδίου. ράξασϑαε παιδίου ἀΐδια ἰάδηι εδὲ τὄνογα, 
ηυοά οδομέαγὲ 32 ίξδεπε, πᾶτὰ δὰ οϑουϊδη μηὶ ΨΌ]ΡΟ τωϑηλθι8 
Ῥεθβοῃᾶιυβ δαπι, αιθπν ψοϊυπυδ ΟδΒΟῦΪατ. βμχέογἥμεο ἴπ 

. πέξον ἐξ. Ὁ. 675. ἀτριτταῖυν, ΟΧΧ νο]υΐ886 δῖσ, ἄπδε δ08 β8έῃ- 
τὸρτία ἔπ τοχῖα ογαμὶ δ]]θροιΐῖοα βρὲ πρσορτία, σγοβόϊνοσα οἵ 
Ῥιορτῖθ Θ5ροῦθσθ. 801). 3 βῃπιδοσυηξ διρηϊποαϊξοπο 35 ὠπεθριέϊς 
εἴ ῬῈῚ ζγεπιθηέωπ πι6]] χοσαπὶ ἐδρέπι 8. ἀοοίγίπαπι ἐερὶο, 
4086 6δΐ δηιΐάυα ΘΧΡρΟδὶτο, αυδη) Ολρέάαδιιο αἀποαυδ βδουϊαβ 
ἐβῖ, Οομξ, 4πθοᾳυ8 ϑαπλοαν. ἘΝ]. ΧΟΙ], 1. δο Ρβ. 11, τὸ. ζω 
φαέμδ: ἀρργελεπάδἑα αϊδοίρέϊαπε, δἵ δια ἀυοαθθ σποὰο 
ναὖ8. ἰαϊοχτρτοιδῖυβ οδῖ., - ὩὩΡΌ, ρωρέμδ, ἴξ, σοπδέξέωπι. Ῥ58. 
ΟΧΥΠ͵ΙΙΙ, 66. παιδείαν καὶ γνῶσιν δίδαξον με, ἃἀοοϊγληδηι 6ὲ 
βοϊθπεῖδπι ἄοοθ 8. -- 5), ᾿ισιάο. Ηδν. 1, 12. τοῦ ἐλέγχειν 
παιδεέαν αὐτοῦ. Ῥτο 4015) Ῥ6Ὶ Π.δ]θιδ Ἰοραγαηξ ἔοτῖδββα Ὠ γον, 
οαϑέϊραξξο (νετθατα ΟΡ βο]δῖαπι), δὰξ 05.) ρει. Άθβοι, αυοᾶ 
οαδέϊρανλο ποῖδτ (Β06 δοῆδας τῷ χϑάαγρυδῃ ΟΒδ]ἄδδοβ ρτδεῖος 
πιοάυχα, ᾿08 δὲ ἔα8 Ιμάδεος οδδι!ρΔη 168), δὺΐϊ ὀειδαι 185, αἶ- 



ΠΑΙΔΕΤΙ' Α τ χβᾳ,. 

“οὐβδλίπιαπι οὲμδ. ᾿Ξ Ὁ, 6ογ, «ὅφι. (Ὁ) Ῥτονυ, ΥἹ, 52. στερδίται 
παιδείας, ἀεδιϊξαϊεωΣ αἰδοῖ ρα. - ὦ, ὀγμαϊεια. [68. Ι,, 
ά. δ. «. ον. Ώσυϊ, ΧΙ, 2. Ῥγον, 1, 2. γνῶναι σοφίαν καὶ παι-΄ 
δείαν, δὰ σορῃοδοδηάσῃι βαρίοπείδπι δἱ ἀοοιγίηδπι, 146 φυο- 
4π6 Ργον. ΧΥ͂Ι, ά, δο οοπέ, δῖγ. 1, )4ά, Ῥσον. 111,11. μὴ ὁλω: 
γωώρει παιδεέας κυρίου, τι6 Ῥατνὶ ἔδοϊϊο οδϑιϊραϊζομθηι Τοηιίηΐ, 
γι1ὰ6 οἐ Ρτον. ΧΥ͂, δ. δὲ οομέ, 2 Μδοο. ΥἽ᾽, 12. Ῥσον. ΤΥ, λ. 
ἀκούσατε, παῖδες, παιδείαν πατρὸς, δυᾶϊῖο, ᾿ἰροτί, ἐποξέξιιεἑοποπει. 
Ραῖσῖβ. Ἰοσγϑαι. 11, 5:1, παιδείαν οὐκ ἐδέξασθε, αἰέθοέρ έπαπε που, 
γδοθρ᾽δτῖ8. γι άο, δὲ Ἰογθω. ΥἼ1, 27. ΧΥ͂ΠΙ, ,χ5. ΧΧΧΥ, ,5. 
Ῥτχοὸν. ΧΥ, 10. παιδεία ποιδὶ σπιοσπεαίαέξοσοιε 8. ΟΟΥ̓ΥϑοΐζΟ; 67», ῬΕΡ 
αρτα αο νίγραθ, φμᾶθ ἤὲὲε ἐπε σοποίοπδ. -- ὙΟ1Ὸ., τἐποιρέμηπ, 
᾿{ι. Τοῦ. ΧΧΧΤΙ, 16. Ι,ορὶς ἀςηο, Παιδεία απῖθαι Ὦ. 1. δογέαα 
αὐπιοπέέίοτιοσ Ἰρίαῖ, - ἔπ, ργὲποὶραῖμδ. ὅγπιπι. 1ε5. ΤΧ, 
δ. καὶ ἔσται κἱ παιδεία αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ ὥμου αὐτοῦ, αδὶ σαρρείζις 
ἧπ Ογίέ, 8. ν». 820. ῥαϊδξ δΏτα Ἰερ᾽8δ86 ΠΉΌὩ ἃ τᾶ, Ἴθν. ΖΑδοα. 
εἴ 7πο. 10. γ. 6, τῷ πληϑύνοντε παιδείαν, δὶ βεσιαπάππι δυη- 
ἄοπι Ἰεβεταπὲ Ὁ Ρτὸ “ο)0. ϑεὰ ῥτδϑῖεσ δα, 4ὰδε ἴδῃ ,ϑολαγ- 
επδενρίμε Δα 1]. 1. Θομῖχα ᾿δηο οοπϊθοΐαγδηι ῬτΟΙΏ1, ποῖδῃης 

ἄπ 681, νοοὶ παιδεία Ῥοϊῖιε ἢ, 1. πιοϊίοπθαι ἐπερογίἑ δὸ ργέποϊ: 
Ραξμϑ ΒΡΊἸοϊομ ἄδπι 6886, 1 408 αἰρηϊβοδεῖοπο παιδία τορεα 
ταν δριὰ Φίῥαξοπ. ΑἸἰοϊδ. ». 47. 810 φαοαυο παιδευτῆης ἀρυὰ 
“ΤἈεοάοέ. ῬΕ. ΤΙΧΤΙΙ, 20. δὰ ργίποίρεθ., οἵ δρυὰ ϑγπιπιαόλιεπα 
ευς. ΧΥΙΙ, ι1δ8. αὐ ἑμαξοεα εἰ πιαρέδέγαέμδ ττατιβἔοτῖασ, -- 
υ, ρῥγονολδέμπι, σποπια. Ῥτον. ΧΧΥ͂, ̓, 81 Ἰδοῖῖο δαπὰ δῖ, 
παιδεῖαε Ὦ. 1. δἰρα  βοα Οἷς δοπέεπέέαδ αὐ ἐπϑέϊἑμογιαίοδ δὲ οογγὲ 
ϑεπαῖος αἰδοο αρέαε. δϑεὰ νἰἀεπιάνπι 68ῖ, δῆμος ροῖϊι8 ]ορὶ ἀφο 
δοαῖ παροιμέαει. ηὐυοὰ ΦχΒιδοαξ οοά, “4ἐες. οἴ οἄ. Οοπιρὶ, ὦ 
“Ὁ, ἀγοαπιπι, ἰϊ. σοπδέδέοπι. ἘΖΘοἢ, ΧΙΠ, 9. Απιοα, 111, 7. 
Ψψιάδοῖοσ ρ]οχίδηνθ Ἰερῖ886 “105 δὺϊ "0", οαδέλφαἰξο, ἃ .γ0", 
σαδέξψαγα, παιδεύειν. -- ΠΛ, πιαπδιεοέμαο. Ῥβαϊω. ΧΥΠΙ, 52. 
τὰ φυοᾳυο 7λοοάοέξοη. Ἰαάϊοα Οαρρείίο ἴτὶ Ογὲέ. δ. Ῥαρ. 8ο9. 
Ἰεροευμπῖ 9|535)9))} (ν 6] ροῖϊΐῃ8. Πη42») 80 ΠΝ, γέ (ᾳυΐὰα ορῖα 
τεοῖϊο δδὲ. Δἢοζομΐδ δρθοῖθβ 4φυδαάηπι), 486 οοπϊθοξζυζα 
δἴΐϊδιι ΘΟ ἤτιμαῖος ἰοο0 ΡδτγΆ] 1610 2 ὅδ, ΧΧΙΙ, 56. ϑεά Σὲ 
παιδεία ὮἈ. 1. ροῖυ8 οὐδαϊεπέξαηι ἐρρα Ζέμπι εἰσ ηϊβοατα νῖἀ6. 
ἴωτ., υἱἱ οἷς 1. 4. ὑπακοὴ ἴῺ Ἰοσο Ῥδγδ]οῖο, πὶ γογρᾶ ἡ παιδεία 
σου νοτίοπἀδ 8ἰηῖ; φιοαΐ πιθ ἐμὲ αἰἱοέξα οὐεοφιεηπέοπι ργαοδιὲ, 
Οομξ, 2ὀἑῬατ. Χ, χ. ὉΔῚ παῖδες οὖὔϑοφιρέοδοδ, πιογίφονγοϑ πιοιαῖ, 
- τῶν, νἐγβα. Τον. ΧΧΧΥΊΤΙ, 15. Τηβετυπιθηζὰπι οοτγθοιϊοηὶβ. 
Ροπῖζωτν ἢ. 1. ῥγὸ οογγδοέξοηα ἔρβα, αἂἰ Ὀὼῶ υϑυτρδῖααι Ἰεριτατ᾿ 
Ἰθ14. ΧΧΙἧ, 9. - Ἰηῶ, πιμγδ., Ῥτον, ΧΥΤΙ, ὅ., ϑυβροοῖδ δβὲ 
..1. νοΣ παιδεία , οτλδϑα 1}1Δ αυοάπδ δὉ ἐπῖογρσυοίθ “Ζ2γαδθ, 
]αερονρμ δα Ὦ.}.: Νοι ῥτορίυβ ποπιρη αιδιιΐηϊ, ὑπ 46 παιδεία 
ἀυοὶ ροϊοοσεῖς, αὐδην Ὡρῶπ οἂρ. ΧΥ͂Ι, 2. αὐ Ἰηϊογργθιῖβ ἰπ 
Ἰρτο ξυθοειτ διιξϊογαῖῖο δὰ ᾿η3)5, 864 χυΐδ οπιμΐα τη {]ᾶταπι 
ἀϊδοσοραμιϊασαπι, ταρχῖπιθ ἰῃ Ῥιονεσρλοσαα ἀὐ τω Σαῖλο 68 

Κο. 1... 



λ΄ ς᾽ ΠΑΙΔΕΎΤΗΙΣ -- ΠΑΙΔΈΥΩ 
τοδάδλι ἢ - Ὠηϑίη. Ῥσον. Χ, 18. υϑΐ Ἰοοο παιδεία τοροπούδυπι 

᾿ δὲ παιδείᾳ υ τϑοῖδ ἴδηι ορδβεσνανὶξ αέρονμθ δὰ Ἡ. }. Οοπξος 
ἀόαῦ ϑογέογξ Ἐρ. ΟΥἱξ. Ρ. )4. Ῥταεδῖογε Ἰορίτυτν 768. 1, 5. δ. 

ον». ΧΧΧΙΧ, 55..01Ὰ᾽ Π1ἢ1] οὗ ταβροηᾶθε ἴῃ τόσα Βαδγ. ϑίγαο, 
ΤΥ, 10. οαδέξραέϊο. Ἐμέν. ἐγ δωϊαέέο. ϑῖταο, ἸΧ, 1. μηδὲ διδά- 
ξῆῃς ἐπὶ σεαυτὸν παιδείαν πονηρὰν, τὸ δᾶτι ταδῖδιι ἴῃ ἴ6 ἀγέδηε 
ἀοοεδβ, ἢ. 6. Ὧ6 Θᾶπι ἀοοθδδ 81141}}} πιοὰο 6686 Ζοξοῖγρδπι, δ 
Ὧ6 86 :ῃΠργο 85 ἀτῖθβ δα θη δ8 ροζχπονοαΐωσ. ϑγγωδ: εἱοοέγὲ- 
γιᾶπι ποαΌδη. 88}. ἴ, 5. πνεῦμα παιδείας, δρίγέξωο φαϊμδοντὲ- 
γηα δοπιΐγιεα σορπεξέοησ ἐπιδιθηιδ, δα ῥίοα ἑἑέοα γεσάδπε. 88}. 
Τ|, 12. ὯΝ ρτὸ παιδείας, αἰδορίέπαο, υἱἵἱ αυΐάοπι εἰ Ὗ. Τηῖ' 
Ἰερῖτ, δὸ οὔιῃδδ δάξιε, ρογροσαπι βαρεῖ, ἰοβροιηάιη δὲ παι-- 
δέας, ἑμνεπέμεξδ, 6 οοα, “416.. ϑίταο. ΧΧΧΙ͂Ψ, 27. 81 ΔΙίοτυπι 
ε8 οοῃνιναδ, παῦσαι πρώτος (8ς. {τ} χάριν παιδεέας, οὗ α[6- 
οογάπι 868 Ποποδέαέσηε, 4μανι αὐοοέ αὐἱδοὶρίἐπα. 810 δὲ 1014. 
ν. 10. πεπαιδευβενός 68ῖ λόπιο εγδαπὲδτπορέδιδ οοπαρίσει. ἢ6- 
ὁγοΐ. παιδεέα, ἀγωγὴ ὠφέλιμος, διδαχή. Ἰάδιι : πωιδεέα, πεῖρα, 
ψουϑεσία. ' 

ΠΙΑ]ΔΕΥΤΗΣΣ, ἐπδεϊξιρξον,, ἐπ ζονγπιαίοῦ, ἀοοίον, δαδέξ- 
'ϑαίογ. "ΝΟ, ἐπδέξιμέϊο. Ἠοβ. Ὗ, 3. - ὈΣΔῚ Ῥατῖῖϊο. οἵπὶ ΔΓ Χο, 
ἀοπιέπανιδ δἰθ., ΤἸλεοα; Ῥ6. ΤΙ ΧΥΤΙ,, 40. ἘΡῚ παιδευτὴς τέροην 
ποῖαι, γιά δα Β.1. Πεχαρία, ἃο βυρτα 8. ν. παιδεία. Νοπ 
ΟΡυβ Ἰἰΐϊδηαυο δδὲ οὔπι ὩΟΏΠ11118 δίδίῃμοσα, 608 ΠΡ 160ρ1586, 
ΙΔΟ ᾳυοηυθ ἱπέτα 8, ν᾿. παιδεύω. “ ἼΟΦ, πιαρίεέγραέμδ, 
ἐμαάῖεα. ϑγημπ. Ἰοαῖ. ΧΥ͂Ι, ιτι8. 1 ῬῬΑγδὶ. ΧΧΥ͂Ι, 20. ϑίζας. 
ΧΧΧΥΤΙ, 22. πολλῶν παιδευτὴς, τοι]τοτοαι ἀοοέον. Οὐμδος 
Ἔσο. 11, 20. : 

ΠΙΜΔΈΥ ΩΣ, ἐνμαϊΐο, ἀἴοοδο, ἐπδέξέμο, δαϑέϊφο, γερο. 
ἼΌΝ, ἐΐρο. Ῥ5, ΟἸΥ, 21. Ηοβ. Χ, 1ὸ. ἴῃ υἵτοᾳῦθ ]οοο νἱάθε- 
τὰν ρῥίοτγιβαιιθ ἼΘΙς Ῥοσγπιυῖδ886 οὐπὶ Ἴ05. 86 διε π' Ῥτίουϑ. 
Ἰοσο τπηϑιδρμοτῖίοα ποίδι σύδγοαγ8,; ἐπιρεγο σομέξηδγθ, αιδπι 
ποῖίομετν αυθοᾳυθ Βαρεὲ νοχ παιδεύεεν. ἴῃ ροδῖοσέοσθ νότὸ 
ἽΝ σαϑέξραὐξοτιέδ ποιίομοπι. μαθθὲ, υὐ δᾶδο ποῦ ορυβ 6539 
νἱάσδιον ναγιεἴδίοηι ἰθοιίοπΐβ ἢΐο ϑδηροτθ. - ᾿ΝΙΣ, Ηἰρᾶδ. 
25. Ῥβ8]1.. ΤΙ ΧΧΧΙ͂Χ, 12. τοὺς πεπαιδευμένους τῇ καρδίᾳ ἐν 
σοφέᾳ : αὶ ἴπ ταχῖὰ Ὠερτι]ερίτατ: 9 9Π 23} Μ᾽32, αὐαμοθηηια 
60 ἐπ. δαρἑοηέέᾳπι. Ψψιάονϊας αὐἱάθην ὩΟΠΠΏ}118 "2152. Ἰ6ρ686, 
δεὰ ροιΐι8 ϑθηδιπι Θχρτεδβογυῶῖ, Νδηι ὑϑηιῖγο αὐ δαρέεπέξαπε 
οἱ δγεενὶ ἐπ δαρέοπεία Ἰάδιι 6βῖ. Οδδίθγαπι ρτὸ πεπαιδευμένους 
χήαϊο ἴδ] δὲ πὰ αυϊδυβάδηι δτί5 σταϑοὶβ πεπαιδημένους. «ἕοχι 
«ἰά. πεπεδημένους, ἀς ηυο νἱάθ Τίδγοη. ἴῃ 6. 159. δὲ “5 
διιϑείππε ἴῃ ἢ. 1. αἴ 1512 ΡΙὮ. ἃ 7,2, ἑηέσέενενα αοῖο, Ἰοαῖ, 
ΧΧΧΤΙ, το. - πηοϑὶπ Ηΐρῃ. ἃ πϑὶ, ἀγριο, Ῥτοὸν. 1Π|,.12. “ 
ΠΣ ΗἸΡΒ. ἃ πὴ, ἀσσρο. Ῥτον. Ὗ, ιΆ5. - ἡ Ηἰρμ, ἃ ἢ», 
αἰσδοσπαίονο ξαοῖο. “ϑδι. ΧΧΊΙ, 4δ. παιδεύων λαοὺς ὑποκάτω 
μου. Νου ἐπργοθδριία αοϊάδαν 68ῖ., 608 "1 ἰδρῖ886, ἠυδθ 
ἔμῖς ρ]θτοσυπιαὰθ [τι δοιζθηϊῖϊα, χῃδι]οπὶ ἰϑύλθ ἀΐοεζε, 

έ 
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ἈΡΑΤΑΙΩΣ ΠΑΪΔΕΥΟΜΑ͂Ι --ο ΤΙΑΔΙΌΝ ι68΄ 

παιδεύειν Ὦ. 1. 6686. ΓΗβεγ δοῖ ροϊΐυβ ἐπιρδγίο διεϑίέοογα, ἀξ 
εἷϊ 1, 4ᾳ: ὑποτάσσειν, αυοὰ Ἰερίίυν ἴῃ Ιοσο. ρᾶτ811.10 Ῥβ8]π), 
ΧΥ͂ΙΙ, 47.. Ὑὐγ1Π Β. 1. πηοίδρμοτίοῦ ποίδι σωθηιϊέέογο, δεν έσανδ. 
γι46 ᾿ηἶτα 8. ν. ταπεινόω. -- Εὺπ, σοπέμπαο. Ῥβαϊα. ΟΧΙ;,͵, 6, 
εὐ ἢ. 1. τηφταρίνοτίοο γϑργολθηαἶδγθ, ΘοΥγέρογο ποιαῖ. -- "Ὡυπ, 
οορίίο. ἘΪο6. ΥἹΪ, 15. ἐπαιδευϑησαν ἐν ἐμοί. 8684 νετθα. μδϑο 
 οτιδ58]5 ρετιίϊποπὶ 84 53 Ὁ5. τξ Ἰοβογίπε 12 307», - ΟΝ. 
1ν. ΧΧΥ.Ι, 18. 25. 8. Ἠουι. ΤΡ, 56. ΥΙΠΠ, 9. οἱ αἰδὲὶ δᾶθἊ ' 
Ρίυ9. - ἔν. ἘδιΒ, 11, 7. ἐπαέδευσεν αὐτὴν ἑαυτῷ εἰς γυναῖκα. 
80. ἢ ἰπιδεάσαι ἀοσέγέπαμς, ἐπϑέξέιέξοποπι ποῖαι. ὙἱάδταΣ 
δυίεπι παεδεύεεν Ὦ. 1. ποιίοπεπι εαὐμοσηαῖϊξ ΒΘΡετθ. -- θ᾽, 
ἐποιϊἑμέέο. Ῥτον. ΧΙΠΙ, .»5. ΧΧΙΊΠΙ, ν5. - "πο, δορφα. 1108. 
ΥΠ, 14. 1,δροταηὶ γγ05 ἃ Ἴδ). - ἢ», νοῖο, Ῥ5. ΤΙΧΧΧΕΙΧ, το, 
παιδευϑησόμεϑα. Ἀδοερῖα μδ860 ἸΘοιῖο πῃ} δά πιοάυπι Θυθρεσίδ 
ἐιῖ, δ184 νοσεῶι μεῦτ. δκᾳυίΐγδηιυϑ, ἀϊσεη ἀμπν ξιοτγαὶ πεεασϑη- 
σύμεϑα διαῖ πεετανύμεθα, υἱ ἰπρτα88α ]Ἰοοιΐο οτίᾶ δἰἷϊ ὁ σοπιρβῆ- 
ἀϊο δου ρβεμαϊ, δ8δ1σ οἵίδπι ἴδπὶ Ἰορέπάμπι ἰμαϊσανὶς ϑδϑοιμέοκϑ, 
Ῥιοπι δου 8 δἴΐδαι 651 ἰξοταγυμι αὐ οἵ ε ἐπ δας! αι 165ἰη8 οοὔά, 
508, Οοπξ. Παοοδοὶὲ αὐάϊέαπι. απὶπιααῖν. ἐπ Αλόπαεὶ θείρποσ, 
Ῥ.501484α. - ΒΨ, αδοοοπάο. ἘΖοοι. ΧΧΥΠΙ, 5, Ἠΐο16ρ6- 
ταρῖ ὈΌΡ. - Ὀ.Μ, οπιὶϑ ἐπίροπο.  Ῥατ. Χ, 11. ὩΒὲ παιδεύειν, 
δδζ Οὔτ αἰωγέμ8 ἐγασέαγο. -- δ γ, ἀοπιέπον. ὅϑγπεπι. Ῥ 88] ι. 
ΟΙΧ, 2. 7πο. ον. ΧΧΥ͂, ά4άι. Μα. μέπε. ῬΕ. ΓἸΧΨΤΙ, 8. ες. 
Ειδοδέμεπι, ἡ ἴῃ Οοπιπιοηπέ, δὰ ᾿ι. 1. Ρ. 558. δῦεδι: ἡ δὲ ὁ 
ἔκδοσις παιδεύοντα ἢ διδάσκοντα. Νίἄε δυρτὰ 8. ν. διδάήκω. 
δίτασ. Χ, 1. κρετῆς σοφὸς παεδιύσεε τὸν λαὺν αὐτοῦ. αδϊ παιδεύ- 
σεε αδοῖ Ὠδπο ποῖϊΐοπδαι δάἀϊυποῖδην: δεγναδέξ ἡρὀέίηε ἑωσέδω 
ἐΐαθ ογαδπθηξ., οσο0}}. ν. ὅ. 8δι1δο. ΥἾ, 32. παιδευϑήση εἴ πα- 

νοῦργος ἔση ἰάθαι δἰρηϊβοαπῖ. δ΄0 ἔοτγίδβδθ δίγδβο. [Χ, ,. παι 
δεία ἐδ ', 4. πανουργία 8. πανούργέευμα. δῖτ, ΧΧΧΙΨΥ͂, 19. πε- 
παιδευμένος, ὅσπο πιογαΐμδ., δούγἐιδ δὲ ἐόπιρθγαπ8. 

ΚΡΑΤΑΙΩ͂Σ Π414ΔΎ' ΟἿ.27. βονγείίον ϑρμάδοσ. γὴῷ, 
αὐδοοπᾶο πιδε Ῥῖου. ΧΧΙΙ, 5. υνδὲ ρτο Ἴ,0") ἔογιθ 16ρθ» 
ΤΣ 01". - Ι 

1{4141’ 44, Ρωονέξἑα. ΤᾺ ν μέϑγμδ. Αἱΐ, 1ε8. ΧΙΟΥ͂Ι, 3. ἐκ 
“Ἂ 

παιδίας. ΝίΔα 4υοαι 8. ν. παιδεία, 
1ΠΙ4ΙΔΠῸΌΝ., ἰ. 4ᾳ. παιδαρεον, ρμεεέϊμδ, μμθὴ, ἐπἤαπϑ. 

ἤσυκ. “441. δεο. οοἂ, ήοεφω. ( Υ᾽άθ διολλογηἰὲ Πορεγέον, δἐῤὶ, 
ἱμίοται. Τ᾿ ΤΥ. Ρ. 262.) Οδῃ. ΙΡ, .5. 5864 δτγδιἔγογ, ροζίυ᾿ 
τοἔογθπ ἄθτι 6586 Δα νοσδπὶ δϑαυθηῖαπι 105. - 173. ῥγίπιορδ- 
πίω. Ὥδαι ΧΧΥ͂, 6. -΄ 13, Μέῥωμδ. Οεη. ΧΧΙ, )γ. ΧΧΨ,, 22. 
Ἐχοά. ΤΥ, 20. δὲ 18. -Ἤὀ ἾΡ,ῶ, δοίπάο. 1.8. ΧΧΧΤΥ͂, ιὅ, τὰ 
παιδία αὐτῆς. ϑοτιθοπάνηι πεδία, υὐ “““αδοὸ ἰταηβία! τ, Τ,οο9 
05. δοξπαἶῖδε ονα, Ἰεροτιμῖ 903, ρέαπεοδ, - ἩΧῚ, οοἰδέρο. 
Ιςι. ΧΧΧΊΨΥ, 15. ἴτὰ Μβὲοίξμα Τροπιπιέμπι βαοοῖυβϑ. πιοᾶο 4αυοά 
υἱοτ]υθ νἱτῖοθα Βαροῖ 1}. 5864 ἱπέϑγργεδβ' ρύβεομβ πίπι]58 δ] ἃ 
γος ΒοΌσ, αρϑεζαυΐξ, ὑϊ, ἀυοτδαπι χθέεσθηάα βιης νετδᾶ τὰὼ 

,. 

" 
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θά ΠΑΙΔΙΌΤΗΣ --- ΠΑΙΔΟΓΟΝΟΝ ὌΡΓΑΝΟΝ 

παιδία αὐτῆς» τπιότιο ἔδοῖ] ἀϊκοτῖτ, - ΚΤ Ῥτο δο. 2 δα ΥἹ, 
᾿ω5, - Ὁ, ραγνμίωδ. Οοι. ΧΙΙΥ͂, 19. Νυαι, ΧΙΝ, 3. ὅ1ι. θουτ, 

Ἴ, 80. οἵ 1101 ραϑβῖπι. - ὦν, παέιδ. Οευ, ΧΧΙ, ὃ, ΧΧΧ, 26, 
ΧΧΆΙΙΙ, 1. δ 4118: βδδρίῃβ. -ὀ Ὁ. Ῥασῖ, Ῥδἢ. 1 Ἀ6ρ. ΠΙ, 26. 
47. - δον δωηρὸ, ἴεβ. ΓΧΥῚ, 12. - 515) ρᾶγξ. δερθηδ, Ἷϊ. 
ἐόπόγα ρίαπέα. ἴε5, 1.,7Π|, 2. -ο 3, Ῥμόγ. Οεῃ. ΧΧΙ, 12. 17. 

ΧΙΙΙ͂Υ͂, 22. οἵ δ), - αὐ5 δὲ “Υ2 τὐηοῖία, Εἰχοᾶ, 11, 6. - 

95 "5, νάϑα ΡΟ Υεπυ. 1 ϑ8π.. ΧΧΤ, 5. ὅθο. οοᾶ, Οοἱεὶ, 80. 
ὦ» δυὰ τῶτο δδαπάδε. - 255, ρειεϊέα. 100. ΧΙ, χά, - Ἂν, 
ἐπξαπεπίμο. Τε6. ΧΙ͂Χ, 15..- ὩπῚν μέσγῃα. 68. ΧΙ, ὅ. 
ἀκ παιδίου, Ὦ. 6. ἐπα α ριον αεέαὲε.᾿ δῖο απὸ εἴ, ἐκ παιδὸς, 

᾿ ἀπὸ οἱ ἐκ παίδων ἀρὰ Χεπορλοηπέσπι. Μιὰ δετιγοίξ ἤεα, Χε- 

πορῆ. 5. Ὦ. ν, οι ορυβ ἰἴδαῃο 68ξ, τυ παιδίας ἴο τϑροπδῖασ, 

υοᾶ αυϊάοπι ἴῃ Οοπιρὶ. Ἰερσίτατ, 864 εδὲ δἰΐτβ ᾿ἱπίθγρσοιξβ. -- 

πῶν ἀρόγ. Νίαπι. ΧΙΧ, 16. 560. “11... Οχοη. σὲ “44. 8εὰ 

ἀυδίο οατοῖ, απιϊᾳυαλίτιβ δοσίριασι ἔξ 1586 πεδίου Ἰσοο παιδίου, αἵ 
εοἃ. Καί. ὀχὨϊροῖ. Ἐδάοσιι Ἰδοϊζοηβ νδυῖθ 88 σθοαες Ἰοσιηι 

μβεδοι Τυὰ. ΙΧ, 42. γι46 φαοατπο δαρτα 8. Υ. 923. - δε 
ῬΙΒ. ἃ πρῶ, οδίεφοίο πιΘ. ἴδο8. ΧΙ, 8., 1δῚ τάπιοπ Ἰο00 παεδίον 
«ἷπο ἀυδῖο παῖξον δυῖ παίζει Ιοροπάπηι δεῖς. 4 Μδοο. ΥἹΙ], χὅ. 

τὸ παιδία, ἀοοευῖο Ογοξίο, ἑάθιι να]δῖ, φυοὰ Οεῃ. ΧΙΨΥ, ᾿αά4. 

992» δὲ ἴῃ ρταδοῦ οἱ νεανίσκοι. ὍΟπΕ. ν. νεανίσκος. ' 
ΠΑΪΔΙΟ ΤΗΣ, ρεενξεέα. Ὠπὴδν, παίἐνέέαδ. ἄχι, ῬϑαΙαι. 

ΟΙΧ, ὅ.. ΝΣ 

ες ΠΑΙΔῚ ΣΚΗ͂, Ρεοίϊα, αποΐδα. ΠΝ, αποίδία. Αἱ. 2 ὅτι. 
ΧΙ, 15. οι. ΧΧ, 1). ΧΧΙ, 10. 12. 15. ὁὲ 8:5]: - ἢ5, 
ἤξλία. ὅγπιπε. σεῃ. ΧΧΧΙ͂ΥΓ, 10. - δ" , παία. Θει. ΧΧΧΙ͂Ν, 

ά, λάβε μοι τὴν παιδίσκην ταύτην εἰς γυναῖκα,» ΒΌπιΘ τοὶ ρερείς- 

᾿ς ἤαπν πο ἴὰ Ὅχοτομι. Οοπῇ, ν, 5. ἘΠῚ “ΡὉ νοοϑέαγ. οι ξος 
«πεἰΐαν. Κ. Η. ΧΊΤ. ο. 88..ὄ - Ἦν5, ρμωδίδα. ὅγπιπι. Ο 6. 
ΧΧΧΙΨΥ, 12. - ΠῚΡ3, τάοσι, Ἀστδ. ΤΥ, 12. Απιοβ. 11, σ. - 

πηϑο, ποδία. σϑη. ΧΙ], 16. καὶ παῖδες καὶ παιδίσκαι, οἱ δοτνὶ 
οἵ αποΐϊαο. Ὑλὰς οἰ Οοη. ΧΥΙ,.. ΧΧ, χά. οὲ αἱἱδὲ δαορέυϑβ. 
ϑ8ρ. 1Χ, 5. ρΡορυϊτδ 1δγδοϊειΐους ἀϊοίξιις “παιδίσκῃ ϑεοῦ, Ὦ. ε. 
Ῥορεῖμα 22ερ ἐπργὲπιξδ σαγδ, 1260 οέμδηια σέ αἰθνοίμ, 

ἀέμδᾳμδ αἰαέϊέο σανέδμα. Ψιὰθ Παῖς. ῬΡΑγγηϊολμθο Ῥ. 102. τεαῦ- 
δίσκη" τοῦτο ἐπὶ τῆς ϑεραπαίνης οἱ νῦν τιϑέασιν, οἱ δὲ ἀρχαῖοι 
ἐπὶ τῆς νεάνιδος, οἷς ἀκολθουθητέον. Ὧ᾿οδοπεῖς Μοθγὲθ: πεαι- 

- ,δίσκην, καὶ τὴν ἐλευθέραν καὶ τὴν δούλην» ᾿““τξτικῶς. τὴν δούλην 

μόνην, “Ἑλληνικῶς. Ιάστα Τἤοπιας Μαρέδεον. Ὁ 08 δοαυὶ πιο] 
Αἰδονεὲ δὰ Αοι. ΧΤΙ, 158. Ρ. ,)48. οὐδεῖναηδ, ζΖγεῖαπι Ογαέ. 1. 
Ῥγο οαϑοἷἶφ Ἐγαίοδέδ. ῬὰρΡ. γ. παιδίσκην νοοσαὶθ, 4πδᾶπιὶ δῃῖοᾶ 
Ῥαρ. 9. ϑεράπαιναν ἀϊκοτῖτ. Οοπέ. οἐἐ Σούξωπι δὰ Νῖατο, ΧΊΥ, 

ὡς 66. ρᾶ5. 550. την ἀρον σὴ. Ἴθι τ 

ΠΑ ΔΟΙΌΝΝΟΝ ὌΡΓΑΝΟΝ, πιοπιδνιτὰ φοηέαϊδί ἪΝ, 
ἔπι, δο' πιοϊοηγμαΐοθ. θὲ δγωϑοάοοβίος μαγέφα φεπέξα ἰδ. 



ΠΙΑΙΔΟΠΟΙΒΌΜΑΙ --- ΠΑ͂ΖΩ .. τόδ᾽ 

ϑγγμδ δὲ ΚΣ 7]1εὖν. πὲ. Οὐκ. ΧΧΊΥ, 3. ϑολοί. Σγοογρῆν, Οαεεαηάν. 
ν. 212. ΄ 

ΤΙ] ΔΟΠΌΣΕ' ΟΖ41, Ῥισδνοβ δὰ ἐΐδογροϑ ποΐλὲ ρέρπον 
7ροεεϊῆοο. 4 Μδοο. ΧΕΥ͂, 256. παρεκάλεσεν αὐτὸν γῆμαι καὶ παεδο-- 
ποιήσασϑαε, Βατιαρδῖυσ Ἰυπλ, τὐ πχόσεῶὶ ἀποοτοῖ οἱ ἐέδεγοῦ 
δἰδὲ σοπογωγοεί. Αοἴϊνα νοτθαπι δάμιρευῖΐς “σζξαπμα Κ΄. ΤΙ. ΧΤΙ,. 
44. ὡς καὶ γεγαμηκέναν ἐκεῖ καὶ παιδοποιῆσαν, Ἐξ ἰδὲ οἴΐαπι τοῦ» 
ἐστί παουιῖα οοπίταχοσίδε οἵ ΠΡΘτῸΒ ροπιοσίηξ, ' 

ἈΠ ΖΘΠΟΖΙ 4, ἔδονγονιιι ργοσγοαίέα. 4 Ἰῖαοο. ΧΥ ΤΙ, 6. 
«Ἐῤγπιοὶ, 31. Ομσέαη. ο. άιο, 48. ᾿ 

1141) Ζ42, ἐμαᾶῖο, ἑοσον, ἐϊωσο, Ξαέδειϑ »οἱ αἰέἐφ ἑπδέγιρς 
Ἰπδηδδδ γημδίρὶθ οαπο, οἤογοαδ ἄμοο, δαΐζέο, ᾳμιδδὶ σομῖσ. 6 
παιδέξω. τὰ Ὲ., ολογωα.  7π0..1 ϑαη. ΧΥΤΙ͂Ι, 6. παίζουσα. ὦ 
Ὁ9» ῬΙΆ, ἐπιρσαϊίξμο ἐποσάο. 166. 1Π|, 15. τοῖς ποσὶν ἅμα παέζου» 
σαι. Βοπὸ φυοδά εοπδυπι: πϑι 2» 68ὲ ἢ. 1. ὑδαΐδωεθ αὐ π1|6- 
“εναπι ογαϊπαέὲδ σρααέγὶ. Κωέρ. σοπεροοίέο σγασῃμ ἐποοάοδαπέο 

ἈΑὙΔΡ. υονζεο, ἑηἤοχίε, οἵ ωο»Κο, ἔπ ΨΎΓΙΣν 86 οογινεγέξέ. 

- Ῥῆχ Ῥ1Β. ἐγγέαοο, ἀϊωάθ. Οοι. ΧΧΈ, 9. ἰδοῦσα δὲ Σάρῥα τὸν 
εἰὸν “γὰρ --ς παίζοντα μετὰ ᾿7σαὼκ, νἱἄδιη5 διιΐδην ϑᾶσα Β.ΐπτῃ 
Αβρατ --- Ἰυδοπέθηι ουπι Ιδᾶδοος δὶ παίζειν 6βὲ 1. 4. διωκδὺν, 
40}. ΘΔ]. ΕΥ̓͂, 290. θη. ΧΧΥ͂Ι, 8, εἶδε τὸν Τσαὺκ παίζοντα μετὰ 
“Ῥεβέκκας, νἱάεδαὶ Ιςαλοῦχα Ἰἀοπῖθη, οὔ οδεοοα : Ὁδὶ παΐ- 
ζειν ε8ῖ ραμέο ἐδονέμϑ ἑοοαγὲ, ὑτιἂθ ϑολοί. οἴ, Ἔοπι. εὐσχημό- 
γὼς εἴρηται. Ἐπχοά. ΧΧΧΗ͂Ι, 6. ἀνέστησαν παίζουν, δυχροθδηξ 
4α δαἐέωκάμπ, ἙἘνάθδαι δθηδὰ Ῥχοΐδῃϊ ρϑϑϑίῃ). νυ Ώπι 0801. 
Ῥαηϊ. ι|ι4ο ᾿Ῥ᾽οζδωπι ἃ τ Οοτ. Χ, γ. Ρ. 452. οὲ 265. Ν. Τὶ 
4. ἢ. ν. 1. ΧΥ͂Ι, 26. ἔπαιζον αὐτῷ. δτπὶ ἐὐῥωαϊμιῖ. -- ἜΛΑ, 
᾿φοηιηξογον. εν. Θ68. ΧΧΤΥ͂, 65. 660. σέ. Νίοερᾶ. Ρ. 504. 
παῖξαι. 1 ορῖῖ η, - ρηῦ ΡΙΒ, Ιυἀ, ΧΥΙ, 6. πομξάτω ἐνώπιον 
ἡμῶν. Βἐφέξεεδ' ττατπιδῖυδδ: δ ΘΈΡΠΙΘῸ πιρδὲοο. οαθαξ σοτϑῖα 
πΟδίβ, ϑ6α τρῖρξ παίξεεν, 4αοά Ὦ. 1, οὐδξα ἐμπαέζειν ξ οοὐά, 
Ῥετπιωίδϊεν, ρσδοῖον. ἐκαδμαϊς εἴΐδτα ἐῤμαδηαἑ, ἐγτεαοπαξ οΣ ἐπ 
διεδέαπαξ ποϊλοηοαι ἢ. 1. ΒΔΡοτο νἱάθεοτ δοὸ νοσϊοσιππὶ 6886: δ 
ἐμαϊτδνέμτη, ποδὲς οχἠτόσαῖ; ὑπο τὰ οοἄ, Ζαέΐο. αἀάϊτυΣ: καὶ 
ἐῤῥάπεσον αὐτὸν, -φαῖδυι γοεθίβ ὩΪ811 ἔπ ἑοχῖα Βϑῦτ. τορος» 
ἀεῖ." Ῥοῖεει ἰὰπιθπ ΘΠ Θ6Ὲ6 τοῦ! : σαζέδέ οογαπ ποδὲθ, αὧἐ 276- 
δὲοαῖ, ϑοιρέ, γ. 370. πὴλὶ νἱά, Οταονέμα. ϑδολοῖ, Ηζοπιον. αἂ Οὐγεε. 
θ΄, 251. παίσωτδ, “ττικῶς, χορευσατά. 1 ϑαι. ΧΥΠΙ, γ. ἐξῆρ- 
ον οἱ παίζουσαν» Ῥτϑοοϊῃοῦδαξ Ἀηρζώγοθ πιρϑίοο ἐπδέγιπεθη θ 

πιουϊινδαρῖοθδ. 4 ϑαᾶμα. ὟΙ, 5. καὶ “.βὶδ καὶ πάντες υἱοὶ ᾿Ισραὴλ 
παίζοντες ἐνώπιον Χυρίονυ ἐν ὀργάνοις » οἱ Ἰδνϊὰ ξὲ οἴαπο68 ΠΙϊὶ 
ἴδταθὶ δαηεηῖσα ςοέδὰ ΘοΙλῖΟ ᾿ἱπϑῖχε ΠΙΘ Ε8 τη 5ϊοἶδ. 1 Ῥατ, 
ΧΥ, “0. εἶδε τὸν βασιλέα 4αβὶδ ὀρχούμενον καὶ παίζοντα, νυἱᾶὰο» 
δαῖ χοροαν αν! οαλδηΐοθαι εἰ “0 ἐδιε5 σηπθηέετα. Ὑιὰθ οἱ ἴοτ. 
ΧΧΧ, 10. ΧΥΧΙ, 4. εἐ οοπῆ. 5 Εδάγ. Υ, 5, Ῥτον. ΧΧΎΙ, 19. 
παίζων ἔπροξα, ἰμάσπδ τοὶ ἑἐρραπδ ἔοι, ἴοτοαι, ΧΥ͂, 17. ἐν 

Ἂ,; 
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συνεδρίῳ παιζόντων, ἴῃ σοπρτοραίζουθ ἐρφιεεανξἐξξεγε 68. ἐδιεαδη: 
. φέωπι, Α446 “ΤἸφιὲς ϑὅγπιπι. Τλεοα, Ῥτον. ΊΠΙ, 50. 0Ὁὲ ἔπ πο- 
τόπο ἐορίαπαέ αὶ ἀεἰδοέαπαὲ δοοϊρίοη ἄπ 6886 νἱἀδίας, Οατῖθ 
ΧΟΧΧ ΒΕ. 1. Ραθεπε εὐᾳραινόμην. ϑίῖταο, ΧὩΤΙ, 5, ἐν λέουσεν 
ἔπαιξεν, ὡς ἐν ἐνίᾳφοις, οὔπι Ἰδοιῖθυδ ἐμράδδας, τὰπητιατν οὐαὶ 
διοεά 8. ᾿ ἜΦῃ,.Ε ΝΣ 

᾿ ΠΩ9Η͂Σ, Ρμαν, ρμμοΐΐα, Μίξιεσ, φσγνῶδ. "Ὡνε, ραΐον. 7πὸ. 
ΦΡΆΥΑΙ. 11, 123. υδὲ᾽ ΔυΡΙΤΟΥ τὸν παῖδα Ἐ. 1. Ὥοπ δοϊππι δῦ 
Σηϊογργοῖθ οὐ 86ι16η) ΟΥ̓ οἷ, {Ζυδησ|υδαι Δ 8.0 ἴοσο, ἴῃ- 
ϑοτίπι, 564 οδἰΐδπιὶ 4υδεάδπηι Οη1888 685889 ΟΙΠΗΪΟΏ τ 6 ποΐϑηι 

. ἢδποὸ μοχαρίατοηι 1ἴ8 τοβηροπάδηι 6866: Ο. χειρᾶμι τοῦ '᾿πατέρος 

- 

μου. "αίλλος" τὸν παῖδα χεερὰμ τοῦ πατέρος μου. ϑὶουοχυθ 
ὌΡτἐπιΐ οἴϊδπι απηξῃαΐοτοβ ἰπίουργθῖθβ δἠϊθ ἘΠ πἢ Βα ρρ]οσὶ γο- 
λυιπὲ γεγρα: φιὲ Μιεῖὲ ἐροῖμδ. - ὥνε, νὲγ. Οθα. ΧΧΧΙΣΝΣ, - τά. 
- ἘΡΩΣΝ ρ]υτ, ἀορείπθθ. 4 88πι. ΧΨ, 22. - πϑίε, ρέδέοσ. “{φω., 
860. οοά. 1.27. “Ι͂οὐμε. Οοπ. ΧΤΙ,, 5. δὲ νετρὰ ὁ παῖς σου βυπῖ 
βἷηθ ἀιδ]ο σοττυρῖα. Ουϊά δὶ καὶ ὃ πέσσων Ἰαραῖαντ ἡ ΟΙάθ 
Ἡεχαρία. 1, 58:ι. Υ1Π0, ι5. - ἮΘΞ. ὠέσγωδ. ὅγπιπι. οὉ. ΧΙΧ, 
27. υἱοὺς παίδων μου. Ῥεῖ 86 ϑρθοϊδῖιπι ροδδοὶ αυλάεσηι παῖς 
Τεβρομθσθ νοοὶ 103, 4πδίδ 8 ΡΘῚ πη Θ ΕΘ ΠΥ Πιῖδπι ἐόξεγε8 Ὁ ὁ81- 
ἴυβ ΘΦ5ϑ6ῖ ῥΙῸ ἐὲδ, φμὲ δα μέογο ργοσέογιεδ. ϑ6ὰ ρατῖϊπιλ π0}10 
ΘΧΘΩΡ] ρῥρσυόρατὶ ροϊεβῖ, νοσθπὶ ΒΘΌγ. πηδϊοηγοιοα Στὰ υδὺτ- 
Ῥᾶτὶ, ρατῖϊαι Β. 1. 146ο δε πιο πιδ ποὸὰ Ἰοουπι ᾿δθοτθ 
Ῥοῖεδβι, 4υἱὰ ρτδϑοθδβδίϊ υἱούς. ιάοίων ἱρίτος Ἰοοο παέδων Τὸ» 
Ῥοπθπάατη 6886 παιδισχῶν, 7έἠῖος αποῤέῤαγιεπι πιϑαγώπι) 4089 
Ῥοτπιυῖθῖϊο 6 σοπιρεηάξο δβουῖθθηἀὲ [401}6 οΥτἶτὶ μοξυΐξ; δυῖ, 
πο οοάοσι τεάϊτ, βιαϊμεπάμυπι 6886ῖ, παέδων Ὦ. 1. ἐπ ρἝποτο 
Σοσπιϊπίηο δοοϊρίοηδυπ 6886. Οοτῖα ΓΟΧΧ Βαθδας Ὦ. 1. παλλακί- 
δων μου, Ροίέέοιεπι πιθαγέεπι, -- ἸᾺ, “Μέξειδ. Ῥτογ. 1, 1. ἀκού- 

,ιδατε, παῖδις, παιδείὰν πατρὸς9 ϑδυάϊεῖ, ἐέδεγὲ, ἰηδιλει τοι ἐπι 
Ῥαῖγιβ, 1014, ΧΧ, 7. -ἰ θὲ, πιρεογὲα. πο. Ἰοῦ. ΧΥΨΠΙΙ, 17. 
8011, 8118 τἸοδπιοτῖα Ῥδι}}5 σοηδογνδίυν 8:10 ΟΥδϑοῖβ αἹΐδα παῖῤ 
7 1ἐμω8᾽ ε81." 16 “)ούέαπι αὰ Αοι, ΤΗ͂, 15. ρ. τοδ5. οἱ Ξοξλαναὲ 
αππσέαξξ. Ῥλϊέοῖ, ες Ποπιενο αὐ Ν. Τ΄ Ρ. 126. - ὃνη, φκεγοῖν 
ἔ:8. Ἰδχααι. 7.11, 6. ὉΝῚ παῖδες γιξέξεθα διἰραιβοῦτο υἱἹάεῖυτ. - 
“ὃν, παΐμδ, ὦ ΆΘρ. ΤΠ, 24. Οο8}6]. ΕΥ̓͂, κ5.. - εν, πωηοίμδ. 
χ ϑδηι. ΧΥΨΥ͂, 42. 80. παῖς ἴῃ ππίνογδυπν οπηΐδ ἀἸοίτοτ, ομέωϑ 

᾿ φρενα γερὸ ὧδ ργέποίρδε μέρει" ἐπὶ ποβοέξεθ “οὶ ρεδέϊολε νοἱ 
Ῥγίναξία. τάδ βαγτα δά παιδάριον 8. ν. "γωθθ. - ὈὩΥΉΡ2 ΡΙυτ, 
“Ῥωενίεία, Οοα. ΧΤΟΝῚ, 558. ἐκ παιδὸς, α μμσγέξέα 5. ἐπε α ρεθγῖ. 
Οοηβ, δέν. 7,65. Χεπορῆ, 8. Ὦ. γ᾿ -- 95 πὐδόα. Ο65. ΧΥ͂Π], 
». ΧΧΙ͂Ι, 5. δ..10. οἵ δὲ. - 5199 ἔοϑιι. ρμοίέα., Οϑ, ΧΧΧΙΥ͂, 

᾿.χ, δϑωσὲτέ μοὲ τὴν παῖδα ταύτην εἰς γυναῖκα, ἀδία τοὶ μὲ δδηῸ 
Ῥμοίίαπι ἴῃ ἀκότοαι: γιάθ οὲ δας, ΧΧΙ, 16. 23. 25. 810 
εἰίαπι -“6ἰέασεεθ ἢ, Η. ΥἹ, 4. ἡ παῖς ἐρήμη πατρὸς, μωσίέα οτδᾶ 
Ῥδτθηῖο, 146 οἱ 11. ΧἸ]. ο. 58. ὁ1}10. ΧΗ, ο. 1. Παῖς 400" 
406. ίαπι ποῖαϊ, ν. ο. ζέοπιον, 7}. αἱ, ἃν. δὶ ϑοδλοί, τὴν ϑυγασ 

΄ 
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τέρα μου. - ἸΔΏΝ, δογρίος ἴθτθια. ΧΙ, 9. ὈΒῚ Ἰαρϑγυηξ Ἴ2 Ὁ, - 
ἼΩΣ, δόγρια. δε. ΙΧ, 5. παῖς οἰκέτης. 101ἃὰ, ΧΧΊΥ, 2, εἶπεν 
““βραὸὼμ τῷ παιδὶ αὐτοῦ τῷ πρεσβυτέρῳ, ἀϊοεθαῖ ΑΡτδῇ διττὰ 
ΦΟΓΡῸ δῈΟ ΒΘΏΔΟΥΙΪΙ, 6 δόῦΨοὸ 1188 ῸΧ β88δρ βϑῖπια δριὰ ΓΧΧ 
Ἰοριέωτ, αὖ οἱ δρυά ρῥχοΐδποδ υἱσζίυϑαιθ ᾿ἰηρυδο βογι ρ[οταβ. 
ψιάς Ζ οξῆωπι δὰ Νίατιβ. ΧΗ, 18. Ρ. 212. ο δά 1,υς. 1, 7. ᾿ 
Ῥ. 6352. γηάο Ζολίμα Οποπι. 110. 11]. ο. ὃ. δερτι. γ8. καλοῦνταν 
παῖδες οἱ δοῦλοι, κἀν ὦσι πρεσβύτεροι. Ἐπ ϊοορὶθ: παῖδα, τὸν 
δοῦλον, κἂν ἢ γέρων, ᾿Αττικώς. 2 ῬΈατ. Χ, γ. παῖδες, οοδορ(έφη.- 
ἐσα, οδεοσχωίοοὲ, Τοῦ, ΤΥ, ν8. εἰκατὰ παίδων αὐτοῦ οὐ πιστεύει: 
ὩΣ “3ογεοηΐμα ἴῃ οἀἠμοίσεέ. ονἐδέ. αὰ Ἡ. 1. ραϊαῖ, οαιΐδβα ρτϑθε 
Ῥοπεϊΐοπο κατὰ, Ἰοροπάπμαι 6886 δἰς παῖδας αὐτοῦ οὐ πιστεύει. τ 
Ἐ129. ὁμ6)ά. Πδῃ. 1, 4. γ. 1Π|, 29. - ὋΣ, ὠγδδι αν. ΧΧ, 5. 
ἘΡῚ ῥτὸ τοῖς παισὶν δῖπα ἀιΡὴο τοροπαπάμπι δϑῖ ταῖς πόλεσιν. -- 
ἘΚ. Ρορεῖμδ. αϑ8πι.. ΧΥ͂, 17. ὉὈ1 οἱ παῖδες βιπὶ πιξέξέθε, ῬταΘ- 
δ δ ἠτώτων Οσϑω. ΧΥΤΠ, 18. ὉΌὲ ρτὸ ποιδὸς Ἀ181} ἔπ τοχῖὰ 
Βοῦσ. τϑροιξίῃσ. Γδροπάυπι, δυΐῖθμι 101 οὲξ φίλου, οἴ Ἰορίτατν ἰὰ 
Ῥλξίονα 7μά. ν. 4οι. 64. ΔἼαγιρογὲ 6ἵ ἴῃ. Οοπιπισηέαγίο ΘΧΡ]1σἃ- 
ἕως. Ῥιον. ΧΙΧ, “8. υδὲ᾽ παῖδα 46 δὺο δἀάϊάοταηῖς ἘΓΧΧ [μτι, 
ϑ86Ρ. ΠῚ, 15. ροηϑ Ἰυάδοα ἀλοϊτιν παῖς κυρίου, (0}}. 5 Ἐ3άἀ τ. ΥἹ, 
χϑ. ϑαρ. ΧΙΧ, 6.., Β. 6. σερέξεξ νοτὲ Τ)οὲ αὐδογέρέα, εἐ βοοαά- 
γκιοαΐμεπη φαγα. ϑὲρ. ΧΙ, 9. Ἰουδοιῖαθ ἀρρϑ]δηῖαν παῖδες 
ἀγαθῶν, Β}1}, φυΐϊθυβ ἀσδεϊπαῖα βϑαμϊ βομπβ ρδΐθσπα ἃ [)60. 
Βάτηοὶι, ΕἼΤ, 36. ὩΒ1 παῖς «ϑεοῦ ἀιϊοῖτιν α 2 .ο απιαΐμ5., 601]. 
11, α. 48. εἱ 5 εάν. 111, 82. (1 Μάδοο. 117, άϊ. εἰς παῖδας. 
Ἐν» εδέξμδ ἴῃ τπιατρὶης αὦ. 806. Δάϑοτιρδὶς : ,6ρ. πέδας 6 1οδερῆ. 
ΧΗ, γ. 5.) 2 Μδοο. ΥΙ], 84. παῖδες οὐράνιος ἀϊοπηῖαν Ιυ φασὶ 
Ἰορὶ Μ]οβαλοδο βγπιῖῖοσ δα μδϑυθηῖθ; ἘΡ1 Καέξο, δούλους Ἀᾶ- 
Ῥοῖ, Τάτ. ὙἹΙ, 12. παῖδες πιλέέέεδ. Μιὰς ϑιρτα 8. νυ. Ὁ. 
χ Νίοος. 1, 6. παῖδες δαηῖ αημοῦ, πιπέθεγὲ γερ ἐδ, (0]}, ν. 8. οζ͵ 
Ἐπ1}. {Π| 9. ὍὈΌΣ ἼΩΝ ρΡδὲ φίλους τοδαϊάοτας, ΖἼοαεγοΐ, παῖργ 
πᾶς ὦ φύσεε υἱὸς ὧν τενὸς, καὶ ὁ τῇ ἡλικίᾳ νέος, καὶ ἀντὶ παρ-- 
ϑένου. τάσσεται δὲ καὶ ἐπὶ τοῦ δόύλον. ἄρτι ἀκμάζων. Εἰδιλῃ- 

δινάυση οἵ Ἰεβοπάσμ νἱάοτυΣ: δούλου, ἄρτο ἀκμάζοντος. , 
. ἽΠΑΥΓΙ͂Σ ΝΕῸΣ: "λ. μον. Ῥτον. 1, 4. Ὁδὲ νέος νὶὰ6- 

ἔν πόιαθε 6686 βορδιδιείνυτι Χ 4118 ν βίο ὁ ̓πουϊοδίαπι. 
Π41 32. μογοιῖο, Ψογὅθγο. 9035, ἀορίὶμεΐο,, αδεορὅοο. 

Τοῦ. Χ, 8. μὲ ἔπαισας. Ἰυΐθοτχα νοτοτυμῖ, γεῖδο παΐέεεν ἰὐρύθην 
ἐδ5 ποϊξοιϑηι πιαδα αὐέοξοπαϊς, ϑιρηλβοαῖ διιϑια παίεεν φιο4ιθ 
ἐσθίειν κοοαπάυπι Πεογολέμπι, ϑέάαπι οὲ ῬΡΑοέξωπε. - ΜΞ ΡΒ, 
Ἄοοπέφγο. -ἰοῦ. ἸΥ͂, 19. - Π55 ΗΙΡΒ. ἃ 533, ρεγομέϊο, Ἑποᾷ,. 
ΧΙΙ, 15. ὅταν παΐω ἐν γῇ ,Ἵϊγύπτῳ., φυαπᾶο ρετουτίο ἐπ ἴοσγα 
Ἀεργρῖο, Ἀ. 6. φαδηάο οἰσάδην ρογηἰοίοεαπι ἐβέρο. ΑΘργρι ῖϑι 
1... Ονιεὲ λῖ8. Βγοπι. ὅταν παέωγ ὅταν νύπεω. ὅταν παιδεύω. 
156 ΒυρρΙομπάυς. Σοεγολέωδ αι Ὅταν παιδεύω ἢ τύπτω, 61 Ἰερ ἢ» 
ἄππι : Ὅταν παίω, ὅταν παιδεύω, ἢ τύπτω. Τοϑ5, ΧΧ, 9. παίοντο 
ψυχὴν, οφοξάεπέξ Βονλίηοαι, Οἴοδῶ. ἐπ, Οσίαξ. παίοντι, τύπεοντι, 

“ 

Ν 
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προύοντι. ἃ ϑ8πι. ΧΙΠΙ, 4. πέπαικε Σαουλ τὸν Νασὶβ. τὸν ἀλλό- 
φυλον, σαδδα 6686 ἃ ϑα.]ο 'ῬΒ1)βἴϑδοσασν ργδϑϑὶ 18. 2 ὅδῆι. 
ΧΤΥ͂, 6. ἔπαισεν ὁ εἷς τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, ρΡεγοιέέσδας Ὀτιαβ. ἔτα- 

᾿ς, ἔγδαι δυυμ,, γ͵1ά6161 Τυά. ΧΊΥ͂, 19. 2 86. ΥἹ, ».1 Ἀθρ. ΧΥ͂Ι, 
τό. Τλανονίηεϑθ: ἔπαισεν, ἔτυψενγ ἐπαταξεν, ἔπληξεν. ἴστετα. 
ΧΙΝ, 19. ἐνατί ἔπαισάς μὲ; 4ὐδῖθ ποὸ8 νεγδεγαδέῖ δογοῆ. 
ἔπαισας, ἔτυψας, ἐπάταξας, ἔπληξας» ἔδηρας. (Ἰ6ρ.ε ἔδεερας). 

ον 9, αἰδασονο. 7π0. οὲ Τ,ΧΧ οϑ. ΥἹ, ,. αὐτὸς πέπαεκε, καὲ 
ἔάσεται ἡμᾶς, 1116 ροτουδδὶξ, δὲ δαπδῦϊ ποθ. Ζζεεγοῖ. πέπαιξεν 
(Π0ρ6 πέπαικεν), ἐπαταξεν. - ὙΠΌ, ρεγοιέΐο,' μογομέξεμαο 
νγαηρὸ. Ἰοῦ. Ὗ, 18. ὅγπιπι. Ναπι. ΧΧΤΥ͂, 1γ. παίσει.ς -- ἢ)» 
φαδάο, ζενγίο, ρμογομέδο. ι ϑᾶπι. ἈΧΥΙ, το. ἴθ ποϊξομϑθ "δοαῖ- 
εἶδ. τ΄ ΤᾺ, αοπιέποΥ, 166, ΧΤΥ͂, 6. ὉΔδὶ νοχ Βοῦτ, ποῖδὲ ἐγγαπ- 
γδαΐδηα δ ΘΓΟΘΥ6. ΄ 

Π4Δ44 ΘΗ; πιαδδα Ξομιην δὲ ρέησμέωη, σαγέοαγὰση, φᾶς 
, ἕπ πιοῦοπὶ ἐαέοεγωπ Ξιρωγαπίοθ οαἶοαπὲ αἀφὰθ σοπιερίπρεπέ, 
(ανείαὶ. ΧΊΠ, 48.) 1τ. δρέοα γϑοθπα. Ὅ531. ραίαίλα, πιαθδα 
οιωπι αγέάαγιεπι σοπιργόδδα. τ ϑα. ΧΧΥ͂, 'ι8. ΧΧΧ, 12. 
4ἘἈ6ρ. ΧΧ, γ. 19ὃἙᾶγ. ΧΙ͂, άο. - ὈθῚ3, δρέοα νἱγϑηδ, θἴϊδπι 
ὅταπᾳ οοπέμδα. Οομπξ. ΑΠιολαοίέο ϑωρρέοηα. Ρ. ι5384 δο4υ. 2 66. 
ΕΥ̓͂, 42. ἄρτους κροϑίνους καὶ παλάθας. Ῥδμ65 Βοεάδεροοι οἵ 
γιαδδ8 ἥἤοιιεπι. ΑἸΐτον Οοδϑ. ἐπ ἐδ. ά ἴσρ. Παλάϑας, χίδρα. 

Ων ΡΗΟΣ, δέραΐμγα ἐναᾶσ ρώπδαθ. πο. ΘΕ 1ΙΧΧ 860. δά. Οοπιρὰ 
488. ΧΥ͂Ϊ, 1. ὍὉὲ οοά. αἱ. φοίνεκες Βαροῖ. - »ρ, ἀαδέξνὲ 
7γμοέμδ. 7πό. ἃ ϑαπι. ΧΥῚ, 4. αἱ παλάθϑοε εἰς βρῶσεν τοῖς παι- 
'δαρίοις, πιάδδαα ἤομεπι τὰ ϑβοθῖα ρυοτίβ. Ὑ1άδ οὲ ΤᾺ}. Χ, ὅ. 
᾿Ηδεγοΐ. παλλάϑη (Ἰερ6 παλάϑη), ἢ τῶν σύκων ἐπάλληλος θέσις. 
Ἰάθια : παλάδαι, σύκων μαζία. -- Ὀ45 ρίυτ. σοπέμδα ρὙ Πα. 
[7Ζῥεοά. δὲ ΤΙ ΧΧ 680. ἃ. Οοπιερὶ, ἃ ϑδιι. ΧΥ Π), 10.: παλαϑας. 
810 ϑπΐηι Ἰθρεπάσππι ]οοο πλάϑας. Οἶοθα. ἐπ ἐδ. ἃ ἶορ. ᾿“4ρα- 
φωϑ, παλάϑας. Οδεοίδταχῃ σοπξ, 7πέϊ. αὦ “οερν. 111, 20. 

ἼΠ4,49ΘΟΣ, ρέία νεὶ πια89α, 1. η. παλάϑη. 8.1. ΧΧΙ͂Υ, 
15. 866. Οοπιρὶ, ὡς πάλαϑος. 864 νἱδοη πηι, δπποῖ ἐδὲ 1666 Π- 
ἄυμπι εἰ ἀσπάλαϑος, υἱ μοτ ἀξδείο]οη ἀυάτυαμι νοσῦπι Ἰορθηὶ 

᾿ Ῥοτ' γβίοϊθα υῖοα νοῦ ἥοπιαηα δὲ οσδδίοετα ρτϑθοᾶ. 
Π441, οἶνδπε, αὖ απέέηιο. ῬΑ ῺΣ), 6 ἐοπρέπᾳιο. 168. 

ΟΧΧΧΥΙ͂Ι, 26. - Ὡϑϑῦ. 2πο. ἃ 88πι. ΓΧ,9. τὸ πάλαι. Ῥτδεῖοσεδ 
Ἰορίυς 1.5. ΧΧΥΠΙ, 29. υδὲ πάλαο ροβὲ ἐξῆλθεν Ὧα δυο. 
αἀάιάϊε δγηιπιαοΐμδ. 165. Ογνεμὲ Μ8. βγοπι. πάλαδ, ποτὲ 

. ἀρχῆϑεν. ἐν 
ΠΑΔΛΜΙΟΣ, απεέίφωμα, νοέια, δοηθα, αδογερέέμδ. ἸΔΝ 

Ῥογεηπίίαδ., Θἰΐδτα ρδογππὶ νίρογε ργαδαδέμδ. ϑγπιπι. ΜΠ Ἰοῖ. ΥἹ], 
2. τῶν, ἑαρόπα. Αἴφι. Ἐ0οΒ8. {Π1,}. παλαιά. «44ι. Τἀεοα, Τοῦ. 
ΧΥ͂, 10. ἴπ υττοᾳυδ ἰοοο ῥτὸ "ὑῶν Ἰορεταμῖ πθθουν. π8Π| 
τῶν ἀδογορέξιπε ποῖδῖ, οΟ}]. ἴον. ΧΙΙ, 12. Ἐοτίδθθθ ἴδπιθπ 
Ῥαϊΐανῖς, λῶν ἀϊοΐαπι 6886 ΡΓῸ του, οἱ 1ο6. ΧΥ͂Ι, γ.. “44. 
τοῖς πολυχρονίαις. - Πὼ3. 1ο6. 1Χ, 4. 5. - ΓΝ Ὁ5 Ρ]υχ, »είθγῶ- 
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κισπέα. ἴετ. ΧΧΧΥ͂ΙΠ, 11. -ὐ πϑῷ, ραϊπιδς. Ῥε. ΧΧΧΥΠΤΙ, 
6. παλαιάς. 864 δῖπο ἀυδῖο τεροπμοηάππι 6δὲ 10] παλαισταὰλ, ὑἋ 
μαδοπες δἰδὶ 1ρτὶ, δὲὸ Ἰορίϊας 1π.- Οαέοπα Οὐοναογῖξ Ρ. 541. 
Οοηξον δὰ ΒΕ. 1. οπεζ, ἂὸ ποῖαβ. Ζ.. Βοκέέ. δοπιΐογμδ σομλϊοῖς 
παλαμαίας. ἔξμίᾳ. πιοδιεγαὐξέθν. δον Οπγ πε: ὄγεν6σ, “Ἰοαθμδ 
δρυὰ “ελεη..}}0., Χ,, ο. ὃ. δάκευλος ἁμέρα. - νῶν, ἀδονγορέξιμ. 
ον. ΧΥ͂, 10. καί γε πρεσβυτης, καί γε παλαιὸς ἐν ἡμῖν, οἴ 86- 
ποχ εἰ ἀρῖαϊε ἴδια ριανὶβ ἱμπῖοσ γοβ. δίφιε. Τοῦ. ΧΙ, .2. ϑίο 
ἀδ ροτβδοῦδ ᾿ϑείαπι Ἰερίτον δρυὰ “ίαξοηδηι Οοπνὲν. ρ. 819. καὲ 
οὐκ ἄν τις εἴποι οὔτε νέος. οὔτε παλαιὸς, ὡς αἰσχρόν. Ὑίάα 
δολναγέσεἑ Οὐπιπι, Ονγὲξ. δ, σν. ΝΝ. Τ.. ». ᾿ολ3. - γω. Γι ονῖε. 
ΧΧΥ͂, 22. ΧΧΥῚ, το.. Οδηῖ. ΥἹ1, ι5. - ρῶν, εἰμγαδὲδέο. χ᾽, 
Ῥατϑ]. ΕΥ̓, ἃ. Ὅλη. ὙΠ, 9. 15. 22. ὅδγπιρι. Τἠδαά, Ῥχον. ΨΊΠ, 
,8. ὩΔ1 παλαιὸν αἰμγαδιίέθ, αὐ δμρογδέα ποῖαϊ, 60]]. 1οῦ.. 
ΧΧΙ,.γ. - ψ, ὅεη, πϑηοθ ρῥγορτίΐυμι ]οοῖ, . ϑδϑιῃ, 
ΥὯΙἋἹ, 12. ὯΡΣ Ἰσοὸ γ{1 βῖπ6 ἀαρίο Ιορδεζαπε γῳ5, δὰξ γερπ. 
ϑι0. ΧΙ, 5. 2 Νίδοσ. ΨΙ, 41.  ἰθεγοῖ. παλαιὸν, ἀρχαῖον, σαθρὸν. 

Πἅ2.4)4᾽ ΠΑΛΑΙΩ͂Ι, νείονα φμοέθγερι, Ἰγ}5., »οέτεδι 
Ἰονῖ, ΧΧΥ,, 22. - Ἰ.Π5. ρᾶτὲ, ΝΡ. νδέογαίμο. ΤΙιονὲξ, 
ΧΧΥ͂Ι,. 10. - 5 

ΠΑΜΑΙΟΩ,, απέξφμο,, νοἐμϑέαία δοηδωγῆο, φϑέθγ δὰ 
γο, οἰ 1714.4.52Ο ΟΜἅ42, νεέεναδοο, σοπδοηδδοο. μδ οδ4]4. 
ἀρίαγο, ΑἹ]. [Ώ δι. 11, 28. τοὺς ἁγίους ὑψίστου παλαιώσεέ, 
βϑλποῖο8 8 15δῖτωϊ ἔδοιεϊ νϑίθσαδοογθ. Οέοβ 348. ἐπ Θα». καὶ 
ἁγίους ὑψίστου παλαιώσει», τουτέστε ταπεινώσεως. [,οροιᾶνχα 
νἱἀδίυτ ταπεινώσει, διπιξἐῥαδέέ, φυθααἀπιοάμμ δὲ αἱ, Ῥτο πα- 
λαιώσε, ΏζΔ. }.᾽ ο. ΒΑΡ Θηϊ. : Ῥιδοἔοσοιυι δ ἰδ νἱάἄεϊυν ]ϑεῖῖο 
πλανὴσεέες ηυδπὶ “γα᾽ϑ ΘΧΡΙΟΒδΙῖ, 486 να] οοηΐϊθοΐυγδο Ἰοοῦ 
ΧΙ, 52. οτίδθ. νῈ8] Ἰδοίϊοῃὶ “ΔῈΝ δυῖ νῸ5» οξέμπι δια αν ἀόθοῖ. 
ἴ᾿ ἌΣ Ὦ 3. Ἐαὶ οἱ ΡΒ. θυ, ΧΧΙΧ, 5. οὐκ- ἑπαλαιώϑη τὼ. 
ἱμάτια ὑμῶν, νϑϑβιϊπιθηῖδ νοϑῖτα νοέμδέαέθ πο; δοσιϑδιειπέα ξμπ, 
γιάε δὲ [95.1Χ,.3. Νεβδιω. 1Χ, 21. 10}. ΧΙΙΠΠ, 428... 168. 
ΙΧΥ͂, 22. ἔργα τῶν πόνων αὐτῶν παλαιώσουσιν, ορότὰ 1Δ}00- 
τυῖ ἐρβοζατι νεέεγαδιων. ΤὨτθαὶ ΠῚ, 4. ἐπαλαίωσε σάρκα μου, 
ψείσγότη γϑααἱαέ σατηδτα τήθϑτη, 7πὸ. δας, ΧΧΙΧ, 5. ἐπαλαιώ.- 
ϑη. ιάο οἱ ὅγπμπ. Τοῦ. ΧΤΙΠΙ, ,8, “4. Τλεοα, Το}. ΧΙΥ͂, χα,᾿ 
- δὴ, νοέμδ. ἴ08. 1Χ, 5. - κὖϑ ῬΙΏ, οἱαμάο. ,Α]. Ἰ)ᾶπ. ΙΧ, 
24. τοῦ παλαεωϑῆναι. Τιορὶς ΠΣ". - πὸ, ἀφβοῖο. - ϑγπιπι. 
Οεπε8. ΧΙ, 12. παλαμοῦμαε, οοπδεηθθοο. ὅϑγπιπι. ΤΟ. 
ΧΧΧΥ͂Ὶ,.1ι. Τιορὶς. πὴ, οὐ οἴῖδαι δὲ ἱῃ ρ]ατίδυβ οοὐάᾶ, ἂς ΄ 
οἀϊιϊοπῖθαδ. -- ἤΠ2 55, “απιπια. 1)δπ. ΧΙ, 55. παλαιωθήσονταε 
ἐν αὐτῇ, 860. Οἠδδ, Ἐΐπ Ὅπα γοα6 ΒΟΟΤ. “2.1 }33 ἀνι88 δἴδοῖί 'π- 
ἔογρτδδ Π3 Πὼ3". - 55, οαάο, Ῥβδ1αι. ΧΥΤΙ, 40. υἱοὶ ἀλλότριον 
ἐπαλαιώθησαν, Β111 ροταρτίηὶ σοπϑϑηυδχαπ, ᾿Αβῥιϑθαν 25 ἃ 
δὰ, ΠῺΣ, »δίσγαδοσῦθ, δὺϊ ρόϊϊυ8β ὁχ δοηϊθηϊῖα Θαωκχέογὲ ἴα, 
Αἰπεογῖέ. Ρ. 676. ἐγ θαθσασε τῷ 0323 ποϊίομθαι τοῦ πἢ3, 001]. 
Ἐχοά, ΧΥ͂ ΠῚ, 18. Ιζδπι γαϊοὲ φαοαπο ἀδ Ἰοθο Ἐσοοὶ. ΧΙΎΠΙ, 
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οὐ γ8, ΦΡλαρονέπμαο 4 Ζοπαγας Ζον. 8411. ἔπαλαιώθησαν, ἐγή» 
θασαν. - 1242 ΝΙΡΒ. 8 γ3, νυϊ]ρο: ἐπνεέσγαξμδ. Τιονῖς, ΧΙΠ, 
11. “44. ὅϑγπιπι. Τμσοα, 860. χι30. οίπι. Ὅδυϊ, ΙΝ, 25. - 
βρη: ὭΣ, Καὶ δὲ Ἡ!ΡΆὮ. σοπϑόηδϑοο, ἐπνοέογαδοαγα ἐμδεο, Τοῦ. 
ἸΧ, δ. ὁ παλαιὼν ὅρη. 4ηυἱ αὐ νοίμδέαέεπι αὐάμοὲξ τηοτῖο8. Υἱ- 
ἂς εἰ Τοῦ. ΧΙΝ, 1τδ. ΧΧΙ, γ. πεπαλαίωνεαι. ῬβδΊη, ΥἹ, 7. ἔπα- 
λαιώϑην. Μηίΐυδ 1ῖοτδθ ἀδυιίοπθ βοσῖρ ἐπαλαιώϑη, υἱ δὰ 
Θουϊυπι τοξοσδῖασ, - ΡΩΝ, νδέμϑ, ὅϑγηπιπι. ἴ885. ΧΧΙΠ, ι8. 
σιαλαιῶσαν, ἶε οοπδογναγα. 2πο. Ὅδις ΥἹΪ], 9. Τ,ερῖκ ΡΟΣ. 
Ῥτιδοίογοα Ἰορίτας δα. ΧΙ, 55. 8660. οοἂ, Ολὲδ. δὲ νατθὶς καὶ 
παλαιώϑησονται ἐν αὐτῇ ἈΪΒῚ] τεδροπάεξ ἐπ᾿ ἴοχῖι ΒαΡτ. δυδβδῃ. 
52. πεπαλαιωμένε ἡμερῶν κακῶν, ἐπρνοίογαία ἄλοναιβ πνδ]ΐδ. 
δίτδο ΧΙ, 109. ἐν τῷ ἔργῳ σου παλαιώϑητιγ ἧπ ΟΒΊΟΙΟ ἴυο 
Φοπδοηδεοάᾶδ. - 

, ΠΑΜΑΙΣΤΉΝ οἱ ΠΑΛΑΙΣΤΗ Σ, ο“ραΐπιεθ, πιδηδαγα 
αέπον αἰφίέογωπι. ΓΙῸ. ἴ Ἀδρ. Υ1, 26. 2 Ῥαδσᾳὶ. ΕΥ̓͂, 5. Ῥε. 

ΧΧΧΥΙΠ, 7. ἐδου παλαιστὰς ἔϑου τὰ ἡμέρας μου, Φοοα ραϊπιοβ 
Ῥοπυΐδεῖ ἀϊ68 τηθοδ. ἴῃῖοὺ ππθδυτα8 ἰπ 55. πιΐμίτηα 68ὲ ρα]» 

᾿ παυδ. Εγρο διυέβαθ πιῆ ϑιγθ.. Δυϊ: οερέο ἑθρπιέγιο οοποέμδαθ, 
πόπὶ φρΥεαὲ ͵ ,αϑποη σέ. πέσ. πιοησεγαδιέεα. Ὁ ιολῖοΣ παλαιστὴ 
ἡμέρα, Ραΐπιια εἶδε, αἰ ἀρὰ “ελεπάθιπι ΤΕ, 10. ΣΧ. α. ὃ. νοῖπϑ 
φαίϊάδπι ροοῖα “Ἰοασια. ἀϊοῖς δάκτυλος ἀμέρα,, εἷὲρεέιεια γ ἀϊεε. 
ἡ είπιν ἀρροδίέο, Ἰπαυὶς γωδέμε “ἀρ. ΟἹ. 11. 1.10. 171. παπι. 
,85., οἰ ἐπαϊέοαπιμα νίέαθ δραΐξιενε ρογρμϑέδιεηςξ. -- ΠΞΌ. Ἐπχοά. ΄ 
ΧΧΥ, 55. στεφάνην παλαιστοῦ, Ἐ. 6. παλαιστιαῖον, ηᾳυοὰ ποῖα 
μξαφωεξα πιαρηπέξμαϊϊπθ 6εὲ ραϊπιαγὲ 8. φιαίξεον οἰ φέξογιπι, 
Ἐχοά. ΧΧΧΥΤΙ, κι. Εξϑομ. ΧΙ, 5. 45. ΧΙΧΠῚ, 15. κά φυδα 

᾿λοσῦμ νἱἀοπᾶυδ δὲ Μοηἐξαμοοηέια. Πσοογολ. παλὰεστὴ . πα- 
λάμη. τὸ τετεάρων δακεύλων μέτρον, καὶ ἡὶ σπειϑαμή. Οοπέ. 
ΤῬτιδέμσπι ἐπ Εναρπι. νείξ. 7πεὲ. Ογαθο. Ρ. 670. δὲ εγίκοπέμπει δὰ 
“«(οἰδαη. Κ΄. Η. ΧΠ, 5. 

ΠΑΛΜΙΑΙΣΤΙΑΙΓΟΣ,. φιὲ 6εὲ νπιαργμαΐηο ραΐπιαγὶ 8. 
φικαίμον αἰἱρέξογιεπα, ΠΡ με ἼὉΔ, ομδέἑμα ἐοπρέξμαϊο φέμθ. «(4- 

᾿ὅγπηπ. Τυᾶ, ΓΗ͂, τ. 
-  ΠΛΑΛΜμἋΣΤΡΑ͂, ραϊαοεένα, ἐοομδ τδὲ ἀοοσγέαέμν, ἱμοέο, 
4 Νῖαοο. ἸΥ͂, τά. δίδογολ. παλαίσερα, ἀγωνία. ϑιωέαάαδ: παλαί- 

᾿σέρα, τὸ γυμνασιον. ᾿ ΝΞ 
ΠΑΜΑΖΣΤΩΜ4, ραῤπιμδ. ΔῖσΒΌ ῬΙὶατ. “44. ι Ἀ68. ΥΠ, 

᾿ 9. παϊαιστωμάτων, Ῥδίηπλοτοτι, γ81 Ὀδ] αιδτίτιηι. ᾿ 
ΤΠ 44.41.22, ἱμοέον, δογέο, οοηέοέον. ΡΜ Νῆρῃ. ὅ6ῃ. 

ΧΧΧΤΙ, "4. ἐπάλαιεν ἄνθρωπος μετ᾽ αὐτοῦ, Ἰυασιϊαθαῖατς νἱτ οὔπὶ 
2110, - ΠΣ, »γοάδο, δγιώψσιρο. “4. ον. ΧΧΧΥΊΗ, ὃ. ἐν τῷ 
φπαλαέεεν, οὔτω Ἰμοιατοῖας, ἢ. 8. οαιοὶ νὶ σοπιομάογοϊ θαιδζο 

᾿ γοτϑ. ϑοσηιο δὶ δὲ ὧδ τπδυὶ, 80 ἔππϑρο ἀεδυπιῖα Δ} Θιρ Ὁ 011, 
δαθ, 4υἱϊ ρατγίαϊ νἱοίοὶ ἱρσὶ οπιηὶ νυἱ. δπολιμηταν ἐπα {670 

ἀγλοῖρότο, Ὑ᾽άθ διπιοηΐθ 1,6ᾳ. ἀθῦτ. 8. Ὡς ν. - πη ΗΙΡΒ. 
38. «(ἐς Γυά, ΧΩ, 58. 2 
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ΠΑΛΑΔΏΩΜΑ, ἀπεϊφιρέέαν, «οἰμόξαϑδ. Ὀννᾳ), οοαΐμην, ἐπὶ 
ΧΧΧΥΙ, “58. ΧΧΧΕΥ͂ΤΙ, τιὃ. 21. δὲ Ρἰοτῖ 4η6 δίδϊπιυϊ 608, 86 
δὐἀὐπιοάνπι ᾿πϑρῖθ., ΡΌΡ ἐθρίϑβὸ. ΜΙ|ΙΒΣ δυῖϑθωηι νι ἀϑηῖζος τὸ- 
δρδπῖ886 ποίξοπθιι σαὐέθημραπαἶλ 80 δοπεπεμεδηαὲ, αιιδὶ γὸχ ρθ 
ἴη 1. Οἠαϊά. ὅγν. ϑαπιαν. οἵ Αἰγαδ. ἈδὈϑϊ : πᾶπὶ νϑιυδῖδίο χοὰ 
αἰἰεσχα ροῦν οἵ ΘΟΠΒΌΠΙ ΠΕΣ, ' ; 

ΠΑΛΜΤΠἜΏΩΣΙΣ, ἰάδτα. Ὁ» 5, “Βοδέαὶ, σημαπι. ΝΒ παι. 
1, χὅ. εἰς παλαίωσιν. Ἰιεροταηξ,, δοὺξ ρῬοϑίϊζυμι δπἰβεϊτηδταπὲ 
Ῥτο “5 ὃν. Ὁ» Δοοδρδγαμς ὑσοὸ δε: "}5 δυέϑωι ἀογείνδγμηξ ἃ σα, 
ΠΣ, 4086 παλαιοῦσϑαε δἰραϊβοδε. - "5. ϑγπιπι. Ῥε. ΧΟΙ͂Σ, 
1. ὕοχ Βοδγαϊοα ἀουίναπάδ δὲ ἃ Ὧ53, τήΐβδοοσθ, οοη ζμπαα 
εἰϊατπι ρογβπαθῦα, ἈοΟ βθΏδῃ: ἐπηρὲδ πὶ οἶδο γϑοσγέΐ, ϑοᾶ" 
δκυππυᾳοΐμδ ἀθην60 ΔΟ ΓΕ ΧΧ, αὶ ἢ..1. γῆρας Βαθομί, ἀοχίνανις 
ἃ Ὦ3, νθέογαϑοῦῦδ, ὑϊ εἷῖ ἰπβη. ῬΙΒ.. Οδοΐογυμ ἀριιὰ ϑγηππια-» 
οἶα οὐλαι 1888 ἐπὶ δῖϊθιο παλομότης. -- 85. ϑγπωπαοΐμδ, ν 6]. 
μοιῖυ8 “΄φὠξέα Ῥ58)αι. ΕΧΧῚ, γ. Ὑιά δυρτα 8. ν᾿. οὐ ποίαδῖα. -- 
ῬΩ", ὙΤλεοα. ἴ6ς. ΧΧΤΙΙ, 8... 

ΠΑΛΑΙΜΗ, ραΐπια πιάπμδ.. Ἐ21Β5., ἀμαὶ. ὅϑγπιπι. ΤἸΟῦ. 
ΣΙ, τ. τὰς παλάμας. 10. ΧΧΧΥῚ, 582. παλάμαις. 1,ερὸ ἐν πα- 
λάμαις. 71.εᾳ(. Ογτέμὲ Μ.δ. Βνσηι. ἐν παλάμαις» ἐν ταῖς χερσίν. 

Π΄ἧ4ΔΑ͂ΤΙΌΟΝ, τοκ Ἰαϊΐπα, ραζαΐξιεπι.. 055.,. ραϊαξίιπε, 
ϑγπιπι. αν. ἸΥ͂; 1. παλατέῳ. ΓΝ 

ΠΑΛἼΝ, ἐΐορεπι, τωγαδ. Ἠδν, αὐαάο. Οοπ. ὙΠ1Π, 10. 
“ὅγταπι. οι. 11, 5. - Ἐδῶν,, 4οἶδο. Ἰότοιι. ΧΧΧΥῚ, 15. Ταάϊοῦ 
Οαρρείζο ὰ ποίξ. οΥ ἐξ. δὰ Ἀ. ]. Ῥ- 651. γτὸ εὖ Ἰδορογαπε νυν), 
εἰ ἀοσεροτυπῖ δἰ ροϊβοδιίοθθ Ολαϊάσδογωπε, αυϊδος 320 δδὲ 
γα 95. ΘΙΞΟ ἴα ν. 2 ὃ. - 59, χϑμογέο. Οο, ΧΧΥῚ, 1.8... 
ΧΧΧ,ὅ5:. Νυαι ΧΧΧΥ͂, 32. εἴ 110]. 

ΠΑΝ ΓΙ ΝΟΗ͂ 417, νερδα 3ο, νοὶ πάδοον. Ν᾽ πδυχῃ, 
πέα ἐἐὸ Φαηΐέ, Ἰοὺ. ΧΊΥ, τά. ὑπομενῶ, ἕως παλιν γένωμαι. ἴ016- 
ΧΆΡΟ, ἄοῃοδο στυσϑυϑ ἤδηι γ6] μδδοᾶσ, ἢ. 6. ἀοῃϑό ἐρ πονιβην δὲ 
πεοέξογοπε δέαξωηι μϑπέατα, δας δοοι μι ἀηι Δ|106: δας 707, ἐξεῖσ 78. 
γραπι. 810 ἃρυὰ “7οογολέμηι παλιγγενεσία Θχροπίτυν τὸ ἐκ 
δευτέρου ἀναγεννηθῆναι. ἡ ανακαινισϑῆναι. 8:16 φοἰΐδηι Ζ6:. 
Ογνεδὶ 245. βνοπε,, αἰοὶ φαοὰ Ρὑτοὸ ἀναγεννηθήναι τοοῖῖαδ᾽ Βαῦοδᾶς 
γεννηϑῆναι. ἘΠ ἐδάδιν νοῸχΣ 46 πιογίθοτυι τϑδϑυσσθοϊΐοηθ, απδ᾽ 
1}}} ταπδβουῃῖας αυδδὶ, τοροιΐτυς Μίατε. ΧΙΧ, 28. Οουξ, ὦ 
Ἐ. 1. 'οξβῳωην ». αὃ8. Ηυο ἔδοϊξ διΐδηι Ἰοοσιθ Τεϊοηὲσ ἀ6 1.6- 
δαί. αὐ Οαΐωπι Ῥ. 729. υἱὲ Αρτίρρα ἴῃ Ἐρ. αὐ Οαΐμη: τὸν, 
ἐπικρεμάμενον ἀεὶ τοῦ θανάτου φόβον ἀπώσω, καὶ τεθνεῶτα τῷ 
δέεε ζωπυρήσας, καθάπερ ἐκ παλιγγενεσίας ἀνήγεερας. Αἀάο, 
086 ἐχΣ Ζμοέαπο ποῖδϊ ϑολιναγέκέμε Οοπμη. Οἷέ. Ονγ. 1. Ν. 
Τ᾿. ν. τοϑὅ. δίο δὲ ρβομθιβ)ϊδοὶ φυλάδπι, 4αὶ ἰάδπι οοσρὰβ δὲ. 
ἐδ ἄθπι δηλοθδι, 64μ86 σομέπποῖα ἔυθείπὶ δ αυδηάο ἴῃ δο- 

,. ταΐμθ, Δπμῖ8 ὨΏπΙοΟ απατίηροπεῖθ αυδαγαρίπία τυγδυ8 ἴῃ 
οοπΐαποιϊλοπθμιλ σϑάϊσο οἱΐπι - ρυϊαταπξ, παλεγγενεσίαν “1υὰ 
ἀϊκογυης, ὙιΔο “μρωδέξπιπι ἃθ οἱνέὲξ, 1)οὲ 1.. ΧΧΤΙ, ο. 18, - 
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1.: ΠΑΛΛΜΑΧΗ' “τι ΠΑΙΜΙΑΡΏΤΑΤΟΣ 

Ψιάο δἰΐδὶ ἀπέρχομαι, ἀποναϑέσεημι, βαδίζω, πορεύομαι», περοσ-- 
ἐρχομαι, δῖ σπεΐίρω. ; 

ΠΑΛΜΜΑΚΗ)Ν, ρεοῖϊα, ἐμνοησμῖα, ἰἴοτι μοῖδθα,, δοποιι 
δέπα. ὌΧ: ὩλὴΒ, Ἰάδηι, Οθι. ΧΧΥ͂, 6, ΧΧΧΥ͂Ι, χ. Ιυά, 
ΨΙΠΙ, 51. δὲ. 1101 δαορί;ϑ, - ὅλα, σοηέδεας γορία, ΝΕΒ. ΤΙ, 6. 
ϑγπιπι. Ῥδβαῖτα. ΧΕ ΕΙ͂Ψ, ἴθ. - ἘΘῸΣ ΡῬ]ατ, μχόγοϑ. 7πο. Οδπ. 
ΧΧΧΥΙΙ,.. Ἐπ δεπιθοῖίδ, ϑολαγγζεηδεγρεὶ δα Ἀ. 1. ταπιοτα 4υΐδ 

- φομϊεὶοεῖῖ, 2πσ. πὲ. ὑτὸ 2. Ἰορ᾽856 ᾿ἘΔὺ5, ρδέξέοιιπι. 86 τῶν 
“παλλακῶν οϑῖ ρ᾽ οβδεοτηᾶ ἀιιοῖΐῖυτα 6 Ρτὶδ ἀοοϊοτυτα νοϊοτί8 Ἐο. 
οἱ οεἶας ΟΠ γδεῖδηδο, αυἱ Βαΐδαι δὲ δῖ ρμδπι ποῃ ἰορίεἶπιδα ἀχὸ- 
χεδ, 868 σοποιθίηδϑβ Δρρο]]δηξ, οἵ ὁχ ]οοἷδ 101 δἀὐάποεξίδ Ἰυοα» 
δοῃῖεσ δρρασεῖ. ᾿ 

Π4ΆΊΔΑΚΧΙΣ, ἰάοχα. γ85, νεπέσν. ΟΡ. ΧΙΧ, 1... υἱους 
σιοιλλακίδων μου, Ἰἰθότοδ ᾿Ρ6) συ πιεᾶτ). [τὰ ψοχίθιτιης 
1ΧΧ, φυΐὰ δεουπάπμ οΔΡ. 1. χϑ. 10. θοῦ ΙΟὉὲ ξαποβῖα πηοτῖθ 
Ῥατΐογδηῖ, οὐ δάθο ᾿ἰρϑσί, 4αο8᾽ δ. 1. οοπιπιθπιοηδῖ, 46 1 ϑγῖ8 
ῬΟΙΙΣοῦπι ΧΡ οδτὶ ἀοροδηῖ. 1118 διΐθιι ἰϑιθροσῖριδ Ῥδῖσθια 
δαιιῖ]δ5 δόσναθυδϑ 518 ᾿χῸ -Ρ6]] οἷν δὰϊ σοπουθίηΐδ {1 - ρο- 
ἐυΐε56, σοηβίαϊ ἐχ μιϊδῖογία Αργδίϑιης οἱ ἰδοῦῦι. γιά βαρσα 
8. ἡ. παῖρς - Ὄλλολ., ροέξοα, οοπομδὲπα. Οφηθε. ΧΧΠ, 
4. Οοηξος 4086 ὁχ᾿ “έβοπασο: ποῖλι Ζνδέμα δὰ ἘΜ81}. 

Π.“'.4.ΜΟ,Μ.41.9 μαϊξρέβξο, φδοπέγεπιδοο, α πάλλω, νέδγο, 
φωαέέο, σοποιέο, ὙΩΘ γ Ραξδέξεπι. Ἐκᾶν. ἘΧ, 5. 5. ἐπαλλόμηνν 
Σηδὲλ έν, Οοπλοοξαγδι. Τγοπεπιῖξ δὲ θέοδἑδ, ἐκ αὰα τὸν 16ρ6- 
χυηῖ, τῆλ ΠΟῚ δδιϊδἔέδοοσε ἰωρθηθ ξαΐϊεοσ. ΝΙδ)] θαι υϊτορὶς 
(40 τοροῦοσο ἐπενδύτην. ἴδοεγοῖ. πάλλεται, πηδᾷ, ἰσείεται, 
κραδαίνεται», κινεῖται, σφύζει... Ἰπᾶὰθ παλμὸς, ἐγόπιον. Ἡρογοῖ. 
σιαλμὸρ» τρόμο. . 
ο ΠΑΜΔΜΑΗΣΙΜΕΥ͂Σ, οπερέϊοτι 8. διεπιπθμθ γα, αδοοϊκέμθ 
«ἰοπιέπαίον, ϑὶτ. ,, 18. ὑψίσεῳ παμβασιλεῖ: ἈΌΪ ἀθ ἴ)οο ἀϊοΐ- 

᾿ ἄαχ, ϑυβειαπείνααι παμβασιλεία τοροτϊτυν ἀρυὰ “ἔγέδέορλ. ΝΝιιδ. 

5 ΠΑΜΔΒΟΤΑΝΟΝ, φιαοίδδεε γοὶ οπιηΐδ λογδα. 11.441. 
ἙΟΊΤΑΝΟΣ, ἐοέμα σγδαρειεα. «συν, ἤδγδα. Τοῦ. Ψ, “5. Β}11 
Τὰ δευπὶ ὥσπερ τὸ παμβύτανον τοῦ ἀγροῦ. Ἀεαάϊδοτστης 
βαΩο νόοσομι Πσεγολίο Ἰοοο πάμπανος Ἰπϊετρτοῖδβ, τὐ Οογοδ 
“παμβύτανος ἀἰοδίον, . φυδίδηυδ͵ ἐδὲ οπμεέμπι λογδαγιπε ῥγο- 
ἀμοένγ ας, . ἀν τα 

τι ΠΜΜΜΕΓΕΘΗΣ, ονρέπο πιᾶρπιδ, ππανέπεεδο ᾿ ἌΣ, 
7ονεῖο. ὅγκοκε. Ῥ6. ΟΧΥΤΙ, 51. παμμεγεθών. ὃ 

. ΠΑΜΜΖΕΜΩΗΣἝἜΣ, ναγὲα τμοαμιίαέμο, σαπογο, οδοποέπρμδ, 
“μανὲς. 5 Νίαοο. ΝΠ], 16. ἐν αἴνϑες καὶ παμμελέδσιν ὕμνοις 91.» 
ἄϊδυς δὲ δυδγυῖρι8 ᾿γηιηΐϊθ. Ἰδογοῖ, παμμελέσεν, - ἐμμελέσι, 
γλυκεροῖς. : 
. ἘΠΑΛΙΖΙΔΕΘΤΑΤΟΣΣ, οπιπέμπι δοοἰορεϊσείπιαα. 4 Νίκοο. 

ν 27- : ἜΗΝ Ὁ Ὁ δ ἢ ἜΝ 

κε 

ἰ..“.ὕἤ 



Ἁ 
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ΠΑΜΜΙΓΗΙΣ -- ΠΑΝΑ͂ΡΕΊΟΣ κι8 

 ΠΑΜΜΙΤΉΣἝΣ. Ῥνοπιέβοιεδ, δα οπιγιὲ 'ΘΡ1676 γπέχέμα, ἃ 
Ματο. 1Π|,21. ΧΙ, 15. παμμιγέσιν ἔϑνεσιν. «(εδολγί, 2Ὀεγ6. 
269. υδὲ δολοΐ. διαφόρων ἐϑνὼών. 

ΠΑ ΉΜΙΚΤΟΣ,, οπιπὶ δα σθη679 χιξχέμδ, οπιρὶφ ροπονὶσ. 
δὴ», πιέχέωγα ἐπϑεσίογιπ. Αἰφεϊ. Ῥ5. ΟἸΨΝ, 51. Ἀδεροχὶς οἴγς 
τηοίορίαπι γοοΐβ 80 29, πιϊϑομέέ. ΑἸἐδολγὶ. Ζ6γ8. ν. 52. δολοί, 
εἴ ν. η05. 

ΠΑΜΜΎΑ, οἠκηὶ πιοοῖΐο πιδοῦ δ, γπέχέμγα ἐπ86.- 
οἰογεῆα. «ἴφ:. Ἐχοᾶ, Ψ1Π, 17. (41.) Ῥεαϊη. ΟΧΧΥΤΙ, 45. Τὶα 
ἰσδῃ δίας οχ οὐἱρίῃθ τοῦ Δ. πιΐϊδοιέέ, Ὠδαοτὶρι!οη δι πα ἶτ8 
διΐτηδ} 6 ἀαὶ ΠΖοδορῆμο Α(. 7. 11,|14. Οδοῖοτυσι ϑολανζδπδ5».- 
δσίμδ τὰ Ἐποά. ΙΠΠ|, 21. ο δοινανῖξ, ργοὸ παμμυῖαν ἰὰ υἰτοαυθ 
Ἰοσο βουϊθοι παι 6886 παμμέκτον, αἰ δὐΐαϊς αγέἑαπασμο δὰ 
Ἠέενγοηγπι, Τ. 1|.. Ορρ. Ρ. 665. γιάο ᾳφυοᾳτο δαρΓΑ 5. τ. " 
κοενομυϑα- ͵ ' 

ΠΑΜΠΛΉΗΘΗΣ Σ, ρονπερίέμδ, φματ ρἱμγέπιοιδ. ΝΡ, 
ονέξξοο, ἱγοδογο,, εἰΐαπι ἡμεπιεγδίε γα ο. ὅγηπιπι. ῬδδΊτη. 
ΧΧΧΙΝ, Χ.ὃ. εἰ ΟΧΧΧΎΤΙΙ, 17). παμπληϑεῖς. ϑιυξάαο: παμπλὴ - 
ϑεῖς, πάνυ πολλας. 

ΠΑΜΠΟ) ΚΊΛΟΣ, »ραγέωϑδ. 4 ἸΝίαοο, ΧΥ͂, 11. παμποί- 
κιλου βάσανοι» ναγία τοτιπϑιῖᾶΔ. Αἀάο δ γπιοὶ. ΜΙ͂. (15, χά. εἰ 
Εἰγπιοὶ, 14. Οεα. θ6ο, 45. εἰ 4585, 7. 

ΠΑ ΉΠΟΜΥΣ, ρἐμνέπιειϑ, ρσγπιδέμδ. “ΔΕΣΌΝ, αα οο- 
Ῥέαπι. ὅγπιπι. 100. ΧΧΧΥ͂Ι, 5:1. παμπόλλην. Κμῖρ. πειοῖεὶδ τιον: 
ἐαξίφιϑ. -- 5. πιμέξεισ. ὅγπιηπι. δ. ΧΧΧΙ͂Χ, 6. διέάαε: παμ- 
πόλλη, ἢ πολλὴ καὶ πουικέλη. δ᾽ 

ΟἈΠΑΜΠΟΝΗΡΟΣ, ναϊάε ἐπιργοδε, μεϑδὲπιϑ. ἃ Νῖδες.. 
ΧΙ͂Ρ, 27. ταῖς τοῦ παμπονήρου ἐρεϑισϑεὶς διαβολαῖς. ἘΓωϊρσὰέειδς 
Ῥοεοίπιξ ἀιρξμε8 ογἐχιὲπαέἑοημέδιι8 ἐγτέέαέμδ. ϑολοί, ααὐ ““νἑδέορᾷ, 
απ. στ. τοῦ. ὃ παμπόνηρος, ὁ! εἰς πάντα πονηρευόμενος, 
Πᾶν ἴπ Θοταροβίτϊοθ Βαυά τᾶτο δδὲ 1. 4. πολὺ, υἱ παμ- 
ποίχκελος εοὲ πολυτροπος, ἴεδῖθ Ῥλανογίπο. ἴνπ ϑεορλαπὲ 1Ἀ46-- 
δαμγο ἀμαρεύρως αϑέοτῖαν Βοο δἀϊδοιϊξναμι, ααοὰ ἴάπιοπ Ἰερί. 
ἴυν δριὰ “οὲρῆγ, 1, 80. 1Π|͵ 10. «“γἱοέορῆ. «οἤαγη. 8δ4. εὲ 
ῬΡοΐίες. 7.6». 111, 58. ᾿ 

ΠΑΜΦΥΔ1' 41. οηῖθ ρεπωϑ Ροριωΐϊογεπι. ἘΔ, ξεοηίθε, 
ὅγπιπι. δι. ΧΙ, 1. παμφυλίας, οπιπέροριέαταε,. ᾿ξ ττδη8- 
τ} 1 Ογοέέμϑ. ΑἸδ8 δϑὲ ποπιθὰ ῥτορσίυπι σορίομΐβ Αϑ:|86 
ΣΗΪΏΟΥΙΒ. : 

ΠΑ͂ΜΦΥΔΟΣ, σ“π- οπιπὲ φοπείιοτι ξέπεγα γαΐχέμδ, 4. ἃ, 
ὁ: οπιπὲ ἐγέέμ. ἃ Νῖδοο. ῊΙ, 9. ὑποτάξας παμφύλων ἔθνη οὐκ 
ἐλάττους. τλῖπε ΑἽνἱδέορλ. Αν. χοθδϑ. 72οδερῆ, ὧδ ]αοοαδ. 6. 4. 

. 802, 2 ᾿ ν᾿ ποτ ΟΣ ἜΝ 
᾿ ἘΠΑΝΑ͂ΓΙΟΣ, δαποέἑοσέπιιθ. ά ΝΙίδλοςαν». ὙΠ, 4. ἀδό 
ἘΠοδδβδτο. : 

ἜΠΑΝΑ͂ΡΕΤΟΣ, ομιπὲ νἱγενέιση, ῥϑποτθ οὐ παΐξέσδέσηδδ, 
δξοπι φιρηπιᾶπιὶ Ῥγασοόμέλξοπιπι μέξέξμσ, οἷΦ οπιδὲ νἱγέμέθ οοπι- 

" 

- 
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“λά ΠΑΝΙΒΩΡΙῸΣ -- ΠΑΝΗΓΤΥΡΣ ΄ 
Ῥγελοπάεηε. Ῥεοῖ. δὶς, οἂ. Οαπιοναγὶξ, αθὶ ΟΣ βοπέοπεῖα ὕασιθ: 
γαγὶξ γοϑῖ πανάρετος δυρριοπάμπηι δε βίβλος, Ἡ. 6. ἐέδον' υαὶ-- 
»όγϑαᾶ6 νέγέμεα αοοέγέπαπι συπιρίδοέδηθ. Ια ταθῖον ϑίγαοϊἀδδ 
Ἰβθταμι οἵδ ἃ ἔοῖο δηταυοτυπι ομοσο ϑδαρίσπέξαο δαζξοπιοπὲδ 

, θοι ἴοβῖθ δἰμδθδίο Η. Ε. ΤΥ, 3.5. Δρρε))δθϑδίιασ. 
"ΠΑΝΓΕΡΙΌΟΣ, οοπεπιιηδδ οπμιξπι ἀρτέσοϊα, ά ἸΝίδοο, 

Ἐ, 29. ὁ πάνγέωργος λογεσμαϑ. ; 
ΓΠΑΝΔΕΙΛΟΣ, ρνανέδοίπιιρδ. 4 Νῖαοο. ΤΠ, 15. πάνδει-- 

ψὸν κίνδυνον. 10. ΤΥ͂, γ..ὄ ἐπαϊΐσηκιπι ξαοϊπδ. 10. γ. .χδ. ἑπδοΐδηδ, 
δὲ ουπὶ δεινὸς Ῥετιιυξαῖυν ἴῃ οοὐᾶ, 

ΠΗΝΔΉΜΕΠ), οὑπι οπιπὲ ἐοέέωδ ρορεϊὲ 7γεφμεπέξα, ει-- 
δέδοσ, νμῖρο, ραδϑαὶπι. ᾿λ):., ργογϑιδ. δας. ΧΠῚ, 16. ἐμπρή- 
σεις πάντα τὰ σκῦλα αὐτῆς πανδημεὶ, Ἰαοθιιᾶδϑ “οχνηΐα 8ρ0]}1α 

᾿ οἷτε ρωδέϊσε. 810 ““εἰέαπμδ Κ΄. 5.1. 1], ο. 5. ᾿Ιϑηναῖοι. δὲ παν- 
'δημεὶ τοῖς ᾿Ηἴρακλεους ἀπογόνοις ἀπέτεσαν χάριτας, Αἰδειΐθηβε5 

᾿ς ΦῬΌΡΙ)οα ρταῖῖαθ ροδῖεσι 8 Ἡδγου δ ρειβοϊνοσυηῖ, Τάδθπι ἀξ δί. 
απὲπι. ΧΥΠΙ, 27. πανδημεί τε καὶ παγγενεῖ. Πεογοῖ. πανδημεὶ, 
συν παντὶ τῷ δήμῳ. 6». Οὐν δὲ 28, Βγοπι, πανδημεὶ, σὺν ὅλῳ 
τῷ δήμῳ. β 

᾿ ΠΑΝΔΈΖΟΣ, αὐ μπἰπένονδοεπι ρΡορμζωπε ρογέϊγιθγεσ, Ῥι- 
δίξοιιδ, σοπμπιμησ, μϑιέσογδθ. ΠΙΒῸΟ., [απεξέέα. ϑγπιπι. 1 ϑδτω, 
ΧΧ,, 20. ϑυσία πανδημος. νἱοϊίπια ἐοέξωδ ροριεέΐ, “ ἸΝΙΔΟΟ ΔΒ, 
ΜΙ, ι8. πάνδημον ἱκεεείαν. ἐἰεογολέωδ: πανδήμου, δημοσέας;, 
Φ0»ῆςε “ ᾿ ; 

᾿ΒΊΡΑΝΣΕΘ Ν᾿ (ρτορτία πανεθνεὶν, σώπε μγιένόν 80 Ρορκεῖο, 
ἐνέγδθ ρορμέμσ, Ἐοττνδῖαπι 6βῖ, οἱ πανοεικεὶ δἰ δἰ πι1}18, ἀθ 

«αὐἴθυο νά. Ζοολεγμθ Τργοίμδε. ἐδ νἱ ἐξέ 2,65... Ν'. Τ' Ρ- δ90. 
δου. ὅδρ. ΧΙΧ, 18. δε οὗ (80. πεδίου) πανεθνὶ διῆλθον, ἥυᾶ 
ψἕδ᾿ ῬΙδῺΔ μρένεγδιι8 ἴγατιϑῖῖϊ1 ρορμέμδ. δέγαδο τον. 110. Ὑ, ᾿. 
546. Α. ἀπώλοντο πανεϑνεί. : 

ΠΑ͂ΝΕ ΣΚΧΟΙΠΟΣ, οπιπία ἱμπέμοπθ, ογιπέμπε γΘΥΊ ΤΣ 
ἑμδρεοίοῦ,, οπιρέδοξδ, 6] ομπία ργοδρίοέοπιϑι 880. ΠῚ, 5. 
ὩὯὉ1 ἀὸ 60 υϑοτραῖῃγ, δὲ οοὐ. “2165. μα εῖ παντεπέσκοπύν. 
Σιερίτον φαοαυο δρυά Οὐεπιόπέ. Αἰεκ. ϑέγοπι, ρ. 85, 9. 

ΠΑΗΑΝΕΠΟ ΤΗΣ. οπιπὲα ἐπορέοίδηδ, οπιπέα οὐμίέξα διρὲς 
ἐμδέγαμδ. 4 Νίδοςαν. ΙΧ, 5. δες. Οοά. Καξ. υδὶ “εχ. πανιε-- 
πόπτης αδοῖ. Οοηξ, ϑωῤοργὲ 7468. ξοοῖδο. 5. ᾧ. ν. 
ς ΠΗΔΝΗΓΎΥΡΕΩ, {Ἐδέμπε 5. ραπεργγίη οσίεύγο, φχιίέο, 
δηλ ἢ ἨΊΡΏ. ἃ 013. 168. ΟΧΥ͂Τ, τ0. πανηγυρνήῆσατε ἐν αὐτῇ. ϑ8εᾷ 
Ἑιἀιϊοτῖθυς 1, οπάἀϊηθηδίδυς ζ7λεδαμγὶ σγ. 4, 11. δήορλα νι 
Τ.1. ἢ. 486. νοτὰ ἐδὲ Ἰοοιὲο νἱάἀείυς πανηγυρίσατε, αἱ εοἀϊάϊε 
ἂ. 8Βο2. Ἧς ᾿ 

ΠΑΔΝΗΓῪΡΙ'ΖΩ, ἄρτι. 32π. ὄὅγπιπι. Ῥβαῖπι. ΧΙ, δ. 
παφνηγυρίζων, εἴ μεν. ΧΧΤΙ͂Ι, 4ϊ. πανηγυρίσετε. Ὑ Ἰά6 ᾳυοιυθ 

᾿8. ν΄. πανηγυρέω. ἣν 
ΠΑΝ ΓΎΡΙΣ, Μεεέῤριεο αὐ. δοίεπιη δ᾽ ρορεἐξ σον ο)ιέϊεδ, 

ῥειδέλοα οοἐεγέξαεξ. λη..  δεέιεπε, “ ὄγπεπι μον. ΧΙ, 41. - "λλον 

ἘΝ 
» 

4 Ν 



τον Ἶ , 

ΠΑΝΗΓΤΥΡΙΣΜΟΙ͂Σ -- ΠΑΝΟΠΑ͂ ΑΔ. κὴδ' 

. εέυπι δοϊοῦγο. ϑγπιπι. 1 ϑαι. ΧΧΧ, 16. εἷς ἐν πανηγύρει» 86. 
ὄντες: 4080 γοσῦδ ΚΣ μέραΐμε ἰϊὰ τταηρίυ]ϊε:; σαὶ ζδϑέιπι 66. 
ἐοδναγ,ἔθ8. ἔδπι. - ἼΜ1, οοπνοπέμα, ἘΘοῖ, ΧΙΊΡΨΙ, 12. Ησοἱ. 
Π, κι. [Χ,5. - πὺχν, αἷδε ζεγίαξμδ. Ατνοϑ. Ὗ, 21, Ἰοοα 
Ῥτοξδηϑευσι, ὉΡὶ γοὸχ οσουγείς, νἱάθ δριὰ Σ᾽) οζξμπι δὰ Ἡδδτ. 
ΧΗ, “2. δο ἴῃ 2,65. Ν. Τ' 5. Ὦ. γ.. 

ΠΑΝΗΤΎΡΙΣΗΟΣΣ, 7εεεὶ ραπεργνίοἑ οοἸεδναέϊο, ραποὶ 
δγγέοα ροπῖρα ψ6] οδέσηέαέξο, ἰΐδπι πιογοαέμ8 ριωδέξθιιδ, μη» 
ἀϊπασ. ὅδῃ. ΧΥ͂, 12. ἐλογίσαντο τὸν βίον πανηγυρισμὸν ἐπικερ- 
δῆ, ορίὶπαῖϊ δυχπῦ, νἱῖδηι 6666 πιογραΐξμπι ρεδέῤοιεπε αὐδοδῖιο. 
δῆ. Ζ716κ. Οὐνὲὲ Δῖ5. βγετι. πανηγυρισμὸν ἰαιϊοτρταϊδτας 
ϑέατρον, πανήγυριν. ϑῖο ᾳιο4ῃο πανήγυρις Ρτὸ πιωρπαέπέ 
εὐρε αὐρ γιάο Οαμέπμιπ. δὰ Ἐμδέαέλέμπι ΕἾ, οεὲ ΗΪ. «ἵπιον. 
Ρ’ 57. 

ΠΑΝΘΗΙ, ρμαπέλονγα, Ὠοιαθα δαΐπια]8. ὑπ, ἐσο 3. 
γὸκγ, ϑδυὲῖ δεουπάῃηι, 4]105 ἦδο πέρεγν. ὙΨίἄοα Βοολαγέιπε 
Ἡΐίδγος, Ῥ. 10 ΤᾺΡ. 111. ὁ. 1. Ρ-. 717. Ηοο. Υ͂, τά. ΧΠΙ, γὲ 

ὯΔ ΑΥδΡδ ἐδοπόπι Ῥοϑαϊῖ, δι. Οὐσμέξος τιοῖδῖα ἐπέτα ἰπ 

πάρδαλες. 
ΠΑΝΟΙΔΎΡΤΟΣ, νας ἑαπιεπέαδεδία, Μοδὲδέφ; ζωεσμα 

δνὲσ, 1. η. πανδάκρυτος. ὅ Νῖδοο. ΤΥ͂, 2. πανόδυρεος μετὰ δακρύων 
βοι)» νΔ146 Ἰυροθεὶδ ουπὶ Ἰδοσγι δ σομέπποῖιιδ οἰδπιοτ, [ἢ οοᾶς 
“4͵|6-“. μοτροότατα ἰδὲ Ἰορίτυν πανόδυρχτος. . 10. ὟΊ, 51. καταλή-Ὁ 
ἔανεες δὲ θρήνου πανόδυρτον μέλος, βυΐϊο Β6} 111 Ἰδιυοηίδιϊοιΐθ 
οαὩ 100. Στ ἃ ; 

ῬΠΑΝΟΙΚ7᾿, οἰπι ἐοέα ἄοπιο 6. ζαπιῖδέα. Δ, ἀοπιια, Αἷς 
Ἑχοᾶ. 1, 1. Ψιάς αποφυο ὅ Νίδοο. ΠΠ], 7. υ᾽ι ἴῃ οοἕ. “Ὁ 
πανοικίᾳ Ἰερῖτατ. Ἀφρυάίαϊ αυΐάθπι ἢδηο νοοϑῶὶ 7λοπιαο ας“ 

-Ῥ. 6γ6. εἄ. “Βονπανά.; ἄπαι δον δῖϊ: πανοικὶ οὐδεὶς τῶν δοκίμων, 
πανοικεσίᾳ δὲ καὶ πανοικησίᾳ. 8ε4 ταροτίτυν ἴδῃ δρυά “οί, 
ϑὲο. οἰ ]οφσρεπι ἴῃ Ἰοο18 ἃ 7ἤ έέογο δὰ ᾿. 1. δἀάδαοιϊο, αυἰδυΝ 
δάἀάο “{εδολέτι. ϑοον. Ζ)ὲαΐ. 111. ο. 1. πανοικὶ ἐξαιρεῖν, συτα οτηξ 
ξαυα ἀοἴοτα δο ἑηϊοσῆοοσε. Ὑ7ῖ14 6 φιοᾳος 2}, 66δοἰηρέωπι ἃ 
Ῥὲοά, δὲο. ΧΙΥ. κι15. Οὅοκ. Ογνιὲ 8. Βνεπι. πανοικὶ,͵ σὺν 
ὅλῳ τῷ οἴκῳ. ᾿ | πε 

ἸΙΑΝΟΙΚ,], “3, ἐοέα Καπιξέέα, ππένεγδα ἀοηιμϑ. ὈΔᾺγ 60. 
πε. «41. Οστ. Τ,., 22. ἘΡὲὶ 4}1} 1δσὶ παροικίᾳ. ΒΑΡ. - ἣϊ,. 
Ῥεδγμίωο. Τλεοά, Τυὰ. ΧΥ ΠΙ, 41. “4σέξαπι. Ἐεέλεν, ΧΥ͂Ι, χἃ- 
σὺν τῇ πανοικίᾳ. ἘΓμάρ. οπιπὲδ οορπαΐξίο φἕμδ... ᾿ 

ΠΑΝΟΠ,.Ζ1΄ 4, ᾿. 4. ὅλη ἡ ἀἁρματωσία, οπιπὲθ φοπονέδ ΟΥ̓. 
πιξέέατέα (826, αἱὶ Απεδγοσέμο δὰ Ἐρδλε5. ΥΙ, χι. δχρσίπιῖξ, ἐπδο 
:Ογ δέξαϑ ἀνρπιονηι), ἐϑιένονδα αὐ πβαένα, σγανὲδ αΥΤμΩ ΩΡΩ, ΦΈΘΙΝΕ. 
δάτυποῖο : ροέεηέϊξα, νὲδ ὀεέδἑέσα. Ἴδα, ἐοοιδέα. 10. ΧΧΧΙΊΧ, 20. 
Βιοίέωθ ρυϊαῖ, ΤΙΧΧ Ὠῖο 16ρ1586 νοσεπι εἃ τϑίΐοπα ρυποΐδίδαι, " 
4ἃ οαέαγαοέαπι ἀοῖδε, πϑαιρα ΠΞ γε. 864 Ογονέο (ἴπ Πἶρτο ἴω. 
δοχίρεο:  Κίπια οαρίξα ἐἰδγὲ Ζοδὲ ααἱ ξΤι “.γ8. ταροπδι ποέέδᾷισ,. 

-- ΡΝ 
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ἐπϊωδέν. Ῥατῖ. 1. ϑανομπέν, 1588. 4. Ρ. 12.) νεῖθα : περιέθηκας δὲ 
αὐτῷ πανοπλίαν, Ρ᾽οδδοτιδ 6886 νἱἀδηῖος δὰ σουβυπι ρτϑδςα- 
ἀδΐζοαι, αυοᾶ Ἰοοῦπι νϑτδθ ᾿ηϊογργείαϊί ουιδ οὁσουρδνογιῖ. 
Οομνθηῖξ οὐαὶ 60 Ἀγέγεδέσίδ, ΑἹ ἴῃ Οὖδθ8. Ῥλέ(, Οέξε. ἐπ 
1οῦ. ΧΧΧΙ͂Χ, 9 -- δ. Ρ. τά. βϑ64υ. ἴπ Ηΐδ νοτθὶβ8 8411.5 ἰηῖεοιν 

ΟἾῬτϑῖθ σιδϑοὶ νϑιϑ ποι, ρογιπδηξοαι 118πὶ δὰ νϑεθᾶ ἵν. 12. 
ΠΛὩ ὈΌΝ ἸΩΏ, Ἰδῖθτα βυβρίοδίιβ δῖ. - ὔχδῃ, δαμνέαθ. 2 
58. 11,21. Ὑίάο εἴ Τυά. ΧΙ, 5. - ἤπϑν, οἶγρεα, ἔαποεα, 
λαδέα. Αἴφιι. Ῥε. ΧΟΙ͂, 4. - τουϑῦυ ρΙυτ. δομέα. ὅγπιπι. α ἈΦ6Ρ. 
ΧΙ, 10. “14. 2 ϑᾶι. ΠΠ, γ. Ῥβαϊπι. ΧΟ, δ. Τὰ οὔθ Βὶ6 

. 1οοῖβ Οὐ, δομέιμπι, Ῥ6τ ταδϊοιυ πῆδπι δΡΟθΟῖΟὶ ΡΓΤῸ βθποσο ἐδ 
οπιρρὲϑ ρεηδγὲδ αγπιὲδ ἰιϊετρτοῖαῖὶ δυῶῖ, Οομξ, ϑΌΡΙΑ 8. ὅπλον. 

᾿ ζ ιμραέμθ ααοᾳυθ 2 ΆΘρ. 1]. 1. ἀγπια ἢαῦεῖ, ϑόλαν[επδον δ έι8 
ὅπ Τρροΐμα. ἄς 7οοορἠὲ οὲ ἔξογ6. “Δέἶοχ. σοπδοηδις Ῥ. 21. δαὶ δεξϊπλδῖ, 
πανοπλέας ἀρυὰ “Τφιῤίαπι ἃ ϑατι.. ὙΠ), γ. 6486 ἀδδυπιΐαπι ὁ 
Ζοσορῆο Α΄. 1. ΝΠ, δ, ὅ. δ6ρ. Υ, ι8. δίταο, ΧΕΌΥΙ, 8. ἕνα γνῶ- 
σῷ ἔθνη τὴν πανοπλίαν αὐτοῦ. Ὠδῖρα οὶ. Κμραξάδ: μέ 
οορποδοαπέ ροπέσα ροίθηέίαπν δὐμι8.  ΝΙΔοσΔΡ, ΤΠ, 5. Χ, 30. 
Οουξ, Παρλεοἰϊὲ ἀπποέαίέ. 6. Ῥόἐγδὲο δὰ ἘρἘι68. Υ], χ1. Ρ. δ48, 

ΟΡ. Βοε δὰ ἘρΒ. ΥἹΙ, ι5. Ρ. 192. 6ὲ Οεέξξ ϑρέοέζορ. δ. 7όδορλο 
αα Ν). Τ΄᾽ Ῥ-. 400- 
ενς ΠΑΝΟΥ͂ ῬΡΙΓΕΥΜΟΗ͂, οαἰίαε ξασέωνι ἀὰξ ὁκοορσἑεαέιρηι, 

,, σαι έέασ, ἀοέμδ. 8ῖτ:. 1, 6. ὉΝὲ ϑαριομτδθ πανουργεύματα, εἴ 
υἱάσι θΟπΟ. 56ω8π, {ἸΡαυ πεν, ἢ. 6. ργμαοπέξα δὲ αδεοοπ- Ὁ 
ἀἴέα οσοπδίζα. 10. ΧΙῚ.ΤΠ, δά. 81. υσατο πὴ» Ῥχον. 1, 4. οἵ 
οαρ. ἼΙΠ,.δ. ΄ιϑ. Βομο βϑηβὰ ἀϊοϊζυσ, τξ 88 1. 4. ἢρ3π, οἷ 
Θῖτθο. ΥἹ, 34. πανοῦργος δἰ σοφὸς δοτηπιπίδηϊζωτ,. ἵιορίτος 
Ριϑεϊοσεα δριὰ. δολού. «γἱδεορῆ. Ἐφμέέ, 4ιά. οἱ διοίάαπι 8. ν΄. 
ὑπέρχεται» ἱ : 
εν, ΠΑΗΝΟΥΡΓΕΎ Ω, οαἰίάο ἀρο. εὐλν, ἰάδηι. 1 58πὶ, 
ΧΧΊΠ, 22. γἱ4θ φυοαυθ λανογέπεπι 8. ν. αἰγυπτιάζει. 
εἰ ΠΑΝΟΥΡΙΓΉΠΑ, ἰἱ. 4. πανούργευμα, 1ἴ. ργνεάίοπδ δοπ- 
δὲϊέωπι. ἸαᾶλιΒ. ΧΊ, ὃ. (πανουργήματα τῆς ψυχῆς. οαἰδπκάα οο»-- 
οἐδία ργεαονεέαεψμε ρέίεπα.) δῖ ϑῖτδο. ἵ, 6, 860. οοᾶ. “έος. οχ. 
διωθι ἀδίλομο οοτῖα Ζ.. βοδίξ, δι: ΧΙ.Τ1, χ8. πανουργήμασεν εἬ 
πανουργεύμασιν οοπξαπαπητίατ. ἣν 

ΠΑΝΟΥΡΤΖΤΙΑ͂, οαἰὐέιβέδαα, ἀδέμέέα, “ογδιέέα, ἴξτι ῥγιμ: 
ἰδέαι, ᾿ΠῸ ἽΣ, ἀοηδο, φμοιδημα. Νυια. ΧΧΙΥ͂, 22. νοσσιὼ 
πανουργίας, πίάμδ, ἐπιφμο αϑέμέθ ἰαεξέδέ. Τιερόταπε οοπίχδοϊθ 
ΠΟ Σ. ΝΟῺ π|816. -- ΠΦἽΣ- ἴοδβ. ΙΧ, 4, Ῥτον. 1, 4. ἕνα δῷ ἀκά- 

᾿ς χρις πανουργίαν, πὶ ἀοῖ διπιρ!οἷρυ9 ρῥτωαεπέξαπι. 10. Ὑ11Ι, 5. 
ϑγηηπι. Ῥτον. ΨΙΠ, 12. ἴὰ ρῬσίογο ἰοσο γοχ δδο τ8]0! δθηϑι 

δαμέροιαν ἀδ Βοιιϊπέθυβ δὰ πιαϊδιίαπη δὲ ἔγαυιᾷθπι δουεὶς (υξ 
αρυά Τλέϊοπεπε φιοά εἶδέ. ἑποία,. ροέ. Ῥ. χδ9. ὉΒ1 οἱ φρόνησις 
ὈΡΡομπέζιτ), ἐπ τεϊαυδ νόχὸ ἐπ ἰδαυύθηι σομξετῖος, οἵ δἀβέ- 
Βεῖυς ἂς δογῶπι νἱτῖῖθ, αὐἱ ἀοχίτα ἀσ΄ 80] δτῖοε ἐῃ στοῦ 5 
σετομὰϊα νοιϑασί ποταωξ, ἰϑῖχαο, ΧΙΧ, 25, πανουργία ἀκριβής. ἔ 

, 
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πὶ. δοἐδγέξα οδγρέα, φαΐα δατιϊδ ταϑᾶ 8, ηυδθ ἀ ]ορ θα ἐχς 
φυβνῖς, δυρηῖχα 68ῖ. 10. ΧΧΙ, ,ὅ, ΧΧΧΙΨ, 10. 

ΠΑΝΟΥΡΙΟΣ, ντορῖῖβ δὲ ρεπεγδῖίπι ἐδ, φμὲ ἐπ οπιπὲ- 
δώδ ταδι5 6εδὲ ογοαΐμδ., ἀεϊηἀθδ ααΐεπι 86 88 π|8]0 οαἰέἑαϊμα 6οξ 
»εγϑιρίμδ, ἀδίμειεδ,, ἃ0 Β6Ώδιι ὮΟὴΟ μγιάσηδ, ϑαρέθπδ, 4υ681» 
δἀνιοάτππι εἰ Γιδίῖπι νογδϑιέξοῦν οὐ οαἰξἑαοα ΔρΡΡΕΙ]Δτῖ, φιονιπε, 
γπε}8. οδἰσγέξογ' ΨΘΥ 6 ἴ}", δὲ δὲ ὁοποαζέμον. Ο͵σεγο οαἷὁ ΙΝαΐ, 
Ὅ2ο». ὮΤΤ, το. ζ2Ὡ3π, ϑαᾳρίοηδ, Ῥτον. ΧΙΠ, 1. - »η5 125, ΖΏ-- 
ἐεἰζορσης δοίεπδ. ῥσον. ΧΧΎΥΤΙΙ, 22. -ι πῆ. ΤοΡ. Υ, 12. βου- 
λας πανούργων, οοῃΒλ]ῖα σαὐέλάογιπε. 816 Αοίέανιο »,. Ἡ.1, 8. 
ἀλώπηξ πανοῦργος. Ῥτονυ. ΧΙ], 17. πᾶς πανοῦργος πράσσειν ΓΌΩΝ 
τὰ γνώσεως, οπιῃῖβ ργμαίθγια ἀρὶς οατα οοπβί]ο, Ῥγον. ΧΙΥ͂, ὃ. 
σοφία πανούῤγων, βαρ δητῖα ργμαϊονεέμπι,. ΨΊΔ6 εἴ γ. 18. ἃς 18. 
Ῥιον. ΧΧΙΙ, 5. δὲ οου, Ῥγονυ. ΧΙ, ,ά. ὍὉ1 Αἰ ὲ ῥτο. ἀυνετὸς 
μαρϑπὶ πανοῦργος. Αἀάο ΤἈδοίοέ. Τοῦ. ΧΥ, 2. υδὲ Ρτο “τανοῦρ-- 
γον ἰεβθτθ 1. 8]]1 6 πὶ πανούργων. “42. Οθῃ. 11, ᾿-. καὶ ἢ ὄφις ἣν 
πανοῦῤγος ἀπὸ παντὸς ζώου τῆς. χώρας, δταῖ διῖεαι ἱπῖον ἔθγαβ 
βδβιῖαβ οὔιθθ5 πὴὰ αυδοάδηι ΒΕΤΡΘ8 ΡΓΔΘ οἀθίθγὶβ8 ἐμδέαϊέοϑα. 
Οομβίσ οἴου πανούργος οὐπι ἀπὸ ῥτο πανουργότερος, αἵ δρυά 
ϑγπιπιαοήίμπι ἰορίτατ, ΒΘΌΓΔΙ 811 ΒΘΙΥΘΠΑΙ οἵ Ἔχρυλθηἀὲ σδιυδᾶ 
υϑι18 ε8ἴ, - ΣΝ ορμέεπέϊα. Ῥτον. ΧΙΥ͂, 54, Γ,οοο τϑὼν,. 
ορειδεγιέα φογιεπι, 16Ρ.1886 αὐἱάδτι ΥἹάθγὶ ροββθιΐ ΩΝ, ἀεῖ- 
οἰθπξα Ὁ), 51 τη ἦο ἀρρᾶτγθσδι, 41.0 πιοάο πανοῦργος ἀΐοὶ Ρο8- 
εἷῖ στέφανος σοφῶν. Αδββοτῖον ἰριέυγ σγαδὲο, 4υ1' εἴτι "Ἴοσο 
πλοῦτος αὐτῶν εχ Αἰά. οἱ (ὐπιρί, “ἴφι. 8οὸ ΤΑδοά, δυθ5τίεαϊ!. 
δίτας, ΧΧΙ, 19. δὲ ζω, ϑαρέεπδ, δῖτδο, ΧΧΤΙ, 55. ἈΡῚ σᾳρα- 
γὶς πανοῦργος Εϑὶ 5161} πὶ γνεπι, αγεοοθθ ξαοέωηι οἵ οαιμέθ᾽ 
ἡπεροδέξιεπε, Ἂδ ΠΘΤΑΡΟ ἴοῖυτι ο8 ο]αυάϑι. Ἐμίρ. οἱ σπαριέμης 
εεγέμπι. δῖταο. ΥΙ, δά. πανοῦργος εἴ σοφὸς φοπιπιαϊδηξατς, 8ῖτ,, 
ΧΧΙ, 20. πανοῦργος υοίδολποίαἶδγο 186 ἀϊοὶ νϊάδταγ, φιὲ ὠγϑα- 
πίέαξα 46 πιογίδωϑ ἐοῆρα ρογίέέα ρογροἐξέξδ εδὲ οοπϑρέσιεδ, υ 
811 1. 4: πολυπέερος, ν. 422. “Ποογὶδ «ἐξ. κομψεία " ᾿Αττικῶρ' πα» 
νουργέαι» ᾿Τλληνικώς. ᾿λανογίημα: πανοῦργος κυρίως ὁ πᾶσιν 
ἔργοες ἐπιβάλλων, καὶ ὃ δραστήριος. καὶ ἐνεργὴς» καταχρήστι- 
κῶς δὲ καὶ ὁ ἐπὶ κακοῖς νοήμασιν εὐεπίβολον ἔχωκ γνώμην: ὡς 
καὶ πανοῦργος, ὃ παντα. ἐργαζόμενος καὶ ὁ μηχανικός.΄ Ἐδάθηι 
ἔοτα Ὀαῦδοῖ Τλογιαδ Μαρί δέον. Ἡδεγολῥμϑ - πανοῦργος, πᾶντα 

μανϑάνων, δόλιος, πᾶντα ἐν. πονηρέᾳ ἐργαζόμενθρο. ̓ ϑμδαάῖαϑ : πα- 
νοῦργος » ὃ πάντα ἐν πονηρίᾳ ἐργαζόμενος. λέγεταν δὲ καὶ ὁ πᾶνυ 
φρύνεμος, καὶ ὦ πάντα ἐπιστάμενος. 

᾿ς ΠΑΝΟΥΡΓΟΎΤΕΡΟΣ, οοπιραταῖ., πὐαδυξδρὶ, οαἰϊώ.- 
ἄϊον, αϑέμέζογ. ἢ ΗΙΡΒ. οἀϊάε, Ῥγιερεπέον αρο, Ῥτον. 
ΧΥ, 5. ὁ δὲ φυλάσσων τὰς ἐντολὰς, πανουργόύτερος, 4υὶ δαῖθπο 

χ 

συδίοαϊε ΡΙδεδοαρῖα, μγμαϊεπεέΐον. -- ἘΣΣῪΝ γ ΒΘ4ΌΘΩΙΙ νοοΘ οὕτν. 
Ῥτδβῆχο Ὁ. ὅὄγπιπ. θ θη. 1Π|,1.᾿ 

ΠΑΝΟΥΡΓΟΤΕΡΟΣ ΤΙΝ ΟἼΤΑΙ, Ρτιδάοπεΐον 3ο. [2 3» 
δαρ δ),8 δίεπι. Ῥτον. ΧΧῚ, 11. ΘΙ. σοφισϑήσεται. 

Κοΐ. ͵Σ. , 
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.)ὃδ᾿ὀ ΠΑΝΟΙΡΙΖΌΤΕΡΟΣ -- ΠΑΝΤΗ 

ΠΑΝΟΥΡΓΟΤΕΡΟΣ ΣΙ ΠῚ, ρῬνυμασηέλον δοὰ ϑαρίεη.-. 
4:07" δίεπι. ἘΣΤῚ ἨΙΡΒ. Ῥσον. ΧΥΧ, 25. ἄφρων πανουργότερος 
ἔσται, βϊυ]ῖυ5 ργωάώεηξίον τοἀἀειατ. 

ἨΥΝΟΥΡΙΩΣ ὉΜΏΛΜΕ Ω, ἀδέμεθ σοπν ΟΥ̓ δ0Υ, ἘΥῚΣ 
Ὁ, οαὐξῥαθ ἑπεο δϑογϑέμπε. ϑγπιπι. Ῥε. 1, ΧΧΧΤΙ, 4. " 

ΠΑ͂ΝΣΕΊΛΕΝΟΣ, »Ρέοπεέδωμηαγέξ. ΜΌ5, ρμέοηεἰωπξιπ, 
τὰ ἀϊοῖααι, αυοά ἴυπὶ ἴοῖα Ἰυηᾶ ἰεραῖοτ Ἰπσο. “(4ι. Ῥτον. 
ὙΠ, 20. εἰς ἡμέραν πανσελήνου, ἰπ ἄϊοαι ρίδηξέμηΐξέ, εχ. Ον- 
γέ 215. Βγοπι. πανσελήνου, πέντε καὶ δεκαταίας. Ῥδλανονίπιϑδ: 
πανσελήνου, πεντεκαιδεκατέας (1656 6 7.65. οἷέ. πέντε καὶ δεκα- 
ταέας) πεπληρωμένης σελήνης. Αἀάο “γίδέορἢ. Ἐφεΐξ, 5.5. ΑΔἐλοη. 
ΙΧ, ν. άογ. Α. υδὲὶ νι 4. Οαδαμ. 

ἘΦᾺ ΠΑ ΝΣΟΦΟΣ, οπιηίζανία δαρέσπϊα δὲ δοΐεπέξα Ργαε- 
εἰϊέμδ, δαρέεπείδοίτπιδ. 4 ΝΙαοοσαϊ, ἵ, 82. τῷ πανσόφῳ ϑεῷ. 
10. 11, 19. Ἰδοορθυβ ῥαϊτέασομα 1ἴἰὰ αἰοίτας ΟΡ δοχαπηδπι οἱυ8 
Ῥυυδοπιίδηι. 10. ΧΠῚ, 18. πρόνοια πάνσοφος. ΕἘῤγπιοὶ, ΔΜ, 
Ομάἑέξαη, «85, 595. , 

ΠΑΝΣΠΕΡΙΜΙ]' 44, οπιηθ δὲ, οπε ἐδ βὁγιεγέδ δότποτὶ, ΒΕ 
υρεε (Αἰοίρᾶν. 11, τά.). γι, ᾿μπιοπέμπει. ὅγπιπι. Ῥβδ]ω. 
ΤΙ ΧΙ͂Ψ, το.πανσπερμίαν. Αἀϊεοιένομι πανσπερμηδὸς τορϑοείτος 
'δρυὰ “ἐλοπασμν ΤΧ. ν. 55. Ε΄ Ῥλοξξεια σα. παγκαρπία (1669 
πανκαρπία), πανσπερμίας- ͵ . 

ΠΑΝΤΆΠΑΣΙ] νοὶ ΠΗΝΤΑ͂ΠΠΑΣΙΝ, Αἄν. ονεηΐηπο, 
Ῥγογόμδ, ρίαπε. ϑίταο. ΧΧΧΥΤΙ, “8. παντάπασιν 860. 6. 
“1α4͵π. 864 Ἰεροιᾶάυπ 101 68ὲ ἀϊγ᾽δίμι πάντα πᾶσι. Ἰᾶδιαι γαϊοῦ. 

΄ ἄδο]Ίοςο ΧΙ, 14. Ἵ ᾿ νὴ 
ΠΑΝΤΑΧΗ͂", εἰδέφιθ. ὈΔΧΉΤΆ, ἐπ ῥίαϊοίο. ἴε6. ΧΧΙ͂Υ, 

11. - 55. 2πο.1 Ἀερ. Π, 5, Ὑπάο ἀρρασϑὲ, ροβὲ Ὁ5 ἴπ ἔασι 
Βορταΐοο οὐ ϑδυτη 6886 ΠΡΌ. Ὑὶὶάθ αυοαῦθ ὅ86Ρ. 11, 9. Σ 

. Ναοο. ΠΙ, 7. ἌΠτς 
ΠΑΝΤΑΧΟΘΕΝ, ππαΐφιο, σας οπιπίδιια ρμανείδιμα. 4 

Νίαοο. ΧΙΠῚ, 1. οπιπίπο. ΤΌ. ΧΥ͂, 52. 
ΠΥ ΜΑΝΤΕΛΜΩ͂ΣΣ, οπιπῖπο, Ῥγογβιιϑι ὍΣ“. ἴης, Ἰαὰ. ἘΠ, 2: 

γιὰδ φυοααο 2 Νῖδοο. 111,12. 81. ΥἼΙ,4ο. ΧΙ, τ. ΧΙΥ͂, 46. 
“ΠΑΝΤΕΠΙΣΚΟΠΟΣ, οπιπέα ἐπορέοίοηϑ οὐ ἐμδέγαπϑ. 

ϑ880. ΠΙ, 25. 660. οοἄ, “4.5. ὈΡῚ ἴὰ τοϊαυΐα ἰδεῖ Ιορίτυς 
᾿ς 4πανξπίσκοπος. 

, ἘΠΗΝΤΕΠΟ ΠΤΗΣ, οπιπία νέάοπδ. 4 Νίαςοαδν. ἸΧ, 5... 
860. «Ἴἰ6». 

ἘΠΑΝΤΕΥΧ,]', Α͂, ἀγηιαέμγα οέα, αἀγπια. 4 Νίαοο. ΤΙ], 12: 
ὩΡῚ δ] 11 1.1 πανοπλίας ΒαΡΘηῖ. Ζοηπαγαδ Ζοτ. 00]. 1507. παν" 
τευχία, ἡ πανοπλία. Ἰάδιι ἀποαυο τταὰϊε ῬλΛοέέξειδ, Ἡεεγολδιε 
οἱ ϑωξασδ. : 

ΠΑ ΝΤΗ, γρεμπέξιηδ, ργογϑιιδ, ἴξ. εδέφιιο, ἐπαέσεσ, φωμοφμο. 
φΘΥδιώτι. ϑῖτδο. Τ,, 24, ϑεῷ, τῷ μεγαλοποιοῦντι πάντη. Ἡρογοῆ, 
πάντη γ πάντως, παντα͵ οὔ, πάντοϑεν.. 

! ᾿ 
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ΠΑΝΊΤΟΔΑΠΙΑ, οπιπίποάα αδισιααπέέα. ἸἈδδροὶ ἄθε 
Ἶλθ0 νῸΧ ἴῃ νϑιϑίομϑ “φωίέαο 1658. 1, ΧΟ, κι. πο Βϑῦχ, “125, 
φίογέα, ὑὡἰ ΜδιείζειΒ ξεδιλιδηῖαν. δου ρδιῖ, 86 7, φρίσπαϊον. 
δαυο δὸ ϑγπυπαοῆμθ οὲ ΤΑδοαοέξοπ, αἱ πλῆϑος ροθυοτᾶπε, 

Ἰορὶε ὍἹ ἃ 5)], δταῦ. (Σ5}: οοὐδερίέ, οοηρεδδέξ, πα 6 2510, 

Ῥγοπιέμανία, ρεπμαγέα. Κἱ μέρ. οπιπὲπιοαα δίοτέα: αἀρῖθαδγοιρῖα 
«ἐφωέίαο ᾿πιατρτιοῖδιῖο ἐπχρτίη νἱἀαίυτ, 

ΠΑΝΤΟΔΑΠΟΙ͂Σ, νανὶὰ ροησγέθ, οπιπέπιουῖθ, 8. οπιηζα 
ἔσητιδ, φιαδὲ φιεὲ 68ὲ δας οπιμὲ δοίο ἀὸ γορέϑθηδ, ὃχ παντὸς οἷ δά- 
πέδον. μανέπιοπέμπε, ϑοέξκεπι. ἸΝ},. σρζεπαίογ. Αἴφι. Ῥε, ΧῚ,Ι͂Χ, 
11. ΓΧΧΙΧ, τά. παντοδαπά, Ὑίάδ δυρτα 8. ν, παντοδαπία, - 
Μιὰο διθὲ δένδρον. 

ΠΑΗΑΝΤΟΖΔΥ ΝΑ͂Ι͂ΟΣ. οπιπροίεηθ. ϑ8ρΡ. ὟἿΙ, 5.5. ΧΙ; 
,δ. ΧΥΠΠ, 15. εὲ  Νίδοο. ΧΙὺὙ;, 15. 560. Οοπιρί, ' 

ΠΑ͂ΝΤΟΘΕΝ, μπαΐφιο, αὖ οπιπὲ ραγίσ. Ὧ505 ἰπῆπ.. 
ῬΙΒ. ἃ 035, φδιδέειέαγε. ἴετοπι, ΧΧ, 9. θὲ ξοτίαβ86 Ἰερετυπξ 
νὴ5. Ὑιάθ δὲ ϑίταο, {1, 10. ϑυβᾶπῃ, 21. δὲ οοηξον ἴ,π0. 
ΧΙΧ, 45. 

. ΠΑΝΤΟΖΟΣ, οπιπέροπμδ, ναγίμδ, οπιπέπιοαμα. ὴ; 
πὶ. 4“ ϑαᾶπι. ὟΙ, 5. - 3122, σγοφαίέο. Ὥδη. 11, 6. 860. 

οοἄ. Ολέδ. λήψεσϑε δόματα παντοῖα. ἘΠεραπῖοτ. -- πη, ἀγα- 
οὐπέλιδ, Τσοα. Ἐποοι. ΧΧΙΠΙ, 6. υἢ ἐᾶπιθα ρῬοδὲ παντοίας 
Ομἱβϑιλ οδὲ ἐσθῆτος, δαξ κατασκευῆς. Υ᾽άδ δΌΡΤΑ 8. γ΄. κα- 
τασκευή. ἰδ εἴ 2 Νίαοο, Ὗ΄, 5. παντοίους ϑωρακισμούς. 

ΠΗΑΝΤΟΚΧΡΑΗΤΟΡΙ “1, οπιμὶροέσπέξα, ομπιπια πιαξοδέκδ. 
δῖτδο. ΧΙΧ, 18. (21. 860. Οοπηρὶ) οὔπη οπιηΐ γοτὰ δαρί θηξὶα 
Ἰορααι ἀϊγίπατυμν οὐδογνδῖῖο, χαὶ γνώσις τῆς παντολρατορίας͵ 
αὐτοῦ, δἱ πιδ᾽ 65ῖ8[15 ἀἰγίπδο οορηΐῖο σοτϊυποῖα 6556 δο]οῖ, Εμξ 
γος μαᾶθοὸ δοδδπι πιοὰρ ξοτιιδίδ, 400 αὐτοκρατορίᾳ. Αἀϊοοιί- 
γα ΘῈ θδεύθικοῦ Ἰεείτυν ἂρυὰ Οὐεπιδηέεπι «Δ έεκ. ϑέγοπι. 

. ὅθά, 17. τ 
᾿ ΤΠΑΝΤΟΧΡΑΎΤΩΡ, οπιπὶροίεθβ, ὕῆμϑςἼ Ρῖτγ. ἐσ Μ2Υ, 
ἐπεγοξέμϑ. 3 ϑὅ8πι. Ὗ, 10. ΥἾΙ, 8. 26. δὲ δἰλθὶ δβδδθρίυβ. -ὀ υῶ, 
7ονεῤθείπιιδ, ναϊταϊδαίπιωδ. ΙοὈ. Ψ, 1γ, ὟΠΗΙ, 5. ΜὨεεγοῖ. 
παντοκράτωρ. ὁ θεὸς, πάντων κρατῶν. Οπὐομπιοῦο 4}1} Βδῃς᾽ 
γοοθαι ἐχροβιυοτίηῖ, νιὰθ δρυὰ ϑέορᾷ. ἐφ 2ογηθ ἰὰ Οδδ2. 
αὐ Κανγία ϑαονα Ρ. χ24. εἰ ϑιεέοσγαπι Τὴ. Τ΄. 11. Ρ. 562. 

ὙΠΑΝΊΟΤΕ, φτοπιρον. ϑαρ. ΧΙΧ, 8. 

45. τῇ παντοτρόφῳ σου δωρεᾷ, οτλπῖα παϊγίδητέ τὰ ἄοπο. 146 
Ἡεογοΐέμπι 8. ν. παμβώτις. ᾿ : 

"ΠΑΝΤΟΦΑΓΙ'., νογαοίέαα. 4 Μαοο, 1, 27. ϑ᾽μι 1118 
ΥΟΣΧ 68ῖ πολυφαγία ἱπ ἘἸἰἐγπιοί. 2. 2ο6, “4. 

ΠΑ ΝΤΩΣ, οπιηρίπο. 32. ϑδγπιπιασΐμδε 2 θη. ΧΙΥ͂, 15. 
πάντως γὰρ ϑανατῷ ϑανατούμεϑα, οὐλῃῖῃο νὰν τ 0 δ οαηΐθυδ 

Δ 

ΠΑΝΤΟΤΡΟΨΦΟΣ, οπιρέιεπι πεέγέξον δέ αἰέον. ϑαρ. ΧΥ͂Ὶ, 

4 

ἧς ΓΟ ΟΕ ΟΝ ΔΝ ΒΟΟΣ 



τ δον 
ι80ο 5. 'ΠΑ͂ΝΥ -- ΠΑΠΥΡΩΝ 

ταοτίαμἄσπι δῖ, Ὑιάο αυθαᾳὰθ Τοῦ, ΧΙ) 11; εξ 2 Νίδοοδβ, 
1Π|, 13. . ; ͵ 

ΠΑ ΝΎ, αὐπιοάμπι, ναϊο. ἃ Νῖδοο. ΤΧ, 6. ΧΊΙ, 45. οἱ 
4111 Δ]101}68. ͵ . 

ἘΠΑΝΥΠΕῬΤΗΤΟΣ, βδιμργοπιμθ, φηηϊπδγιὶσοίπιδ, οἷ 
χα δαϊυποῖο:; πιαχέπι οοἰοῦνγίδ, οἰογίοϑθιδ, ργασδέαπεὶδδ ἐπι. 
5 Νῖδοο. 1, 17. εἰς τὸ πανυπέρτατον ἕξρον ἡϑροίζοντο, ἃ δταϊπθη- 
εἰοδίχηπι,, Ὦ. 6. πιαχῖπθ ρ]ΟΥΣοϑΌπι 80 8016 ἀ  ἀϊδθοϊπιης ἴδηι» 

. ͵ ι 

Ῥίαμι ΟΟὨρΡΤΘΡΑΙΙ βυμπῖ. ϑγγμϑ Ἰυσῶδλο [ϑοσι, τοι] υι, 

εἰοτίοβυμι, βρίοπαϊάθπι. Ζἤεογολέίωμδ εἰ εχ 6δὸ “Ῥλανονίπειδ: 
πανυπερτάτη, πασῶν ὑπερκειμένη τῶν παρακειμένων νήσων, δὰ 
4υεια Ἰοουμ) “ΔἸ ἰδογέξ τιοπαῖ, Δ] υὐδ ἃν Φδεγολέο δα ἽἬοπιεν. 
Οἀγε. ἵ, 5. Οομξένς ἀαοᾳαο Ἐξ. ϑραηδεπιέμπι αἂ Οαἰἰέπιαοῖ, 
Ἤγπεη. ἐπ 7ον. ν. 91. ᾿ 

ο ΠΑ ΠΊΙΟΣ, ἀνε. Ργοΐορ. δὲν. Οομξ, «Ἰεϊξαπὲὶ Κ΄. Η.1. 
ΧΙ]. ο. 45. Ρ». γ39. τΑ ." ; ᾿ 

ΠΑΠΥΡΕΘΩΙΝ, ΩΝΟΣ, ρμαργγϑοη, ἴοοιϑ ἐπ ἀπιθ ρα- 
᾿ Ργγὲδ οοηϑέέμδ, [Ὁ 7 αἷρα. “ΐφιε. Ἑκοά. 11, 5.5. 

ΠΑΠΥΡΙ͂ΝΟΣ, ρμαργνίμξδ, ἐς ράργγο 7}ασέμδ. ΜῸ3», 
ἔμηρεδ. ϑγηΐπι. 168. ΧΥΤΠΙ, .).. ΔΡίἰμεαγοΐ,. 46 79:4, οὲ Οεἷγ. ο. 
,8. τοὺς ἐν παπυρίνοις σκάϊρεσι πλέονταρ. 

ΠΑ ΠΥΡΟΣ, νὸχ Δοργριϊαοα, ραργγωπι νοὶ Ῥαργιιιδ, 
ἹΝιίοα ἐπ ραϊμοέγέδιιδ “σργρέξ παδοοπδ, ΚΆ, σοθημπι. ΙΟΡ. 
ΧΙ, 16. 660. “4ἰ|4. ΟΡδβοεύθιυσ μῖσ ἀθρ]εχ ἐοτεγργοίδιελο γοοΐβ 
ὭΧ5. - Μ8λν ἑψισδ, “ἔχε. ϑγπιπι, οἱ Τ ΧΧ Ἐχοά. Τ|, 5. υδ] 
ἐδτιθη ἰῃ νϑγβϑίουϑ ϑγπιυναοδὲ Ἰοοο παπύρου β8οτί Βαπάππι ἐδ 

πατεύρινον, Ο0]]. 1686. ΧΥΠΠ, 2. Το», ὙΠ|Ι, 11. Ῥλέπὲμε Η. Ν, 
10. ΧΙΤΙ. ὁ. 11. 2άργγεσε πιαδοΐέμν ἐπ ραϊμδένέδιδ «Ἰοργρίϊ 
αιὲ φιεέοδοοπέξδα ΝΣ ἀφιΐδ, δὲ ἐνασαίαθ δέαρηπαπέ, αἷμο οἱ, 
᾿δέέα ποπ ὁχοραϊσπέο ἀξείζιαγιο σιγρέέμηι, ὅγαολέαϊῥ νααὲοὲδς οδἐϊο 
ιαθ ογαδοξέμαἑηθ, ἐγέαπριζίς ἰαϊσγέδμδ, αἴδοόπι ποη ἀπιρέμιδ 
ομδέξογεωτ᾽ ἐοτισέξμαϊηθ ἐπα ρσγαοέξῥξαέοπι ἔαϑδεέϊρἑαίτπι, ἐλγγεὶ. 
γβοῦο οαοιηιοσε. ἐποίμαίδγϑ. ϑογὲπθ τιεῖδο, ἀπὲ τὴϑ οἰμδ αἷδὸ 
φιαπι ον αὐ 12608 οογοπαγιαοα. Παίέοδιιδ ἑποοῖαε ρμγοὸ ἔπο 
τρξμσεξ., πὸ ἐσηῖδ ἑαπέωηι σταέέα, δεα] αα αἰΐα χμοῇμθ εΐθπ- 
“ἐἰία ναδογῶπι. Ἐπ ἔρδο. ζμοημθ ΡαΡΥΓῸ πανίρία ἐθχισιέ, ἐἔ δ 
δέδγο νεἶα, ἐσροέδοηιθ, γδὺ ποῆ δὲ νεσέθπι, εἰξάπι δίγαρσιίαπι εἰ 
7μπό8. απαμπέ φμοηιθ ογωαΐμεπει εἰδοοοέτηιᾳηθ,, διεοοιῖι ἐαπ- 
ἐμπε ἀενογαπὲθδ. Οοπέ, Τλεορλν. ᾿λέϑέ. ρίαπε., ΕΝ, ο.9. «Μμπιρἦν. 
Ἡοάὲέμηι ἀ6 Τεχέ. Βὲδὶ, Ογέριπαί, Ρ. 115... Ο, ἔἔπιρονμπν Ρ80. 
188. ἀ6 ραργτο Γγιέδοα δὰ 1685. ΧΙΧ, ν. 1υἷρ8. 1γ81. 1αδίοπεξι 
Τ. 1 Ορμξδο. Ῥ. 197. 8β648. 80 Νιέοοΐ, ϑολοινῖξ ρταδῖδι, δ οἦαγ- 
ἐαπι ραργγαδεαπι Ὁ. 4 ---- 23. ᾿ . 

ἘΠΑΠΎΡΩΝΝ, ἴ.͵ η. παπυρεὼν, ηυρᾶ νἱᾶθ φιρτα. 10. 
«Ἅ4ι:. 8εο. οοὐ. ἴοεφω, ἘἙ;χοά. 11, 5. παπυρῶν. - 

- 

ν, 



ὶ ΠΑΡΑ Ἴ5. δὰ 2181 . 

ΠΑ͂ΡΦἍ. οὐπ ροπξῖῖνο, 5, αὖ, αρμεῖ, ργαδίον, οὰ τ 
ἀλίϊνο, σρμαῖ, διργῶ, οἵ οὔ δοοιβαῖίνο, ααἰ, αρμα, ἑμπέα, 
“εομηζμπι, ΡΓΩ6, ΡἈΓΟρέθγῦ. “ΠΝ, μοεί. Ὡποα. ΧΙ, 5. - ὕω, 
ἐμχέα. Οεπ. ΧΧΙΧ, 15. Τιονῖς, 1, 16. ΣΧ, 12. δὲ 41181 δαθρίυβ. 
- ἸΧΜΌ., ἐς αρια. χ 88. ΧΥΠΙ, 50. - 53, ἀοπιΐπεϑ. ΟΟ8ε]ς 
ΧΗ, 11. Τϑρότυμξ τὖν}5, δὲ δοοραερεσυμπξ ργὸ ργδδροβίξϊοπμθ 
ὐν, Αἀάθ ὅγπεπι. Ῥεον. 1, 19. δ 5»)., ραΐγοπογιπι ἐζζέμδ, 
παρ᾿ αὐτῶν. 1,ορὶς ἩΌΡ δυῖ ἼΣΟΣ Ω - Ὶ ὃν, Ῥτ͵γορέεν" 
φεγύμπι, Τγοιῖ, ΧΧΙΠ, 4. - ὀ 515, γα διεϊοϊοηέξα, Ἐποᾶ. 
ΧΧΧΥΙ, 4. - 5, ἔπ πιαῆδ.. Οεηθ5. ΧΧΧΥΠΙ͂Ι, 20. 
ΧΙΙΥ, 16. Νυα. ΧΧΧΙ, 40. -- τοὺ, αὐ πιαπιπι. Ῥτονυ. ὙΠ], 
ὅ., - Ὄ, 6 πιαπὸ. Οαπδα, ΧΧΙ͂, 50. ΧΧΧΙΠΠ, 19. 168. 
ΧΧΧΥ͂ΙΙ, τά. -- αὐ ὃν, σα πιαηπι. Ἐιχοά. 11, 5. Νυμ. ΧΙ͂ΠΙ, 
80. Νοδιδια. 171, 8, - ὅν ὃν, σα πιαπμα. Τυά, ΧΙ, 26. - ὃ 
γταοῆχι. Ῥδα]αι. ΕΟΕΧΧΧΥ͂ΠΙ, 27. ὑψηλὸν παρὰ τοῖς βασι-- 
λεῦσι τῆς γῆς. ΘΧΟΘΒΌΠΓ δέργα ταρ68 ἴοττδᾶθ. - Ὁ ρτδθῆχυ. 
Ὥευς, ΥΙΙ, 8. παρὰ τὸ ἀγαπᾷν κύριον ὑμᾶς, 4ο φμοαῖ ἀτιαταῖ 
τοῦ Ὠοπιΐμι8, Ῥεα]η. Ὗ11, θ. παρ᾽ ἀγγέλους, Δ 88118. Ῥπ54]η:. 
ΧΧΧ, 14. παρὰ πάντας τοὺς ἐχϑρούς μου, αρμαά οταμ 68 ἰοϊπλῖ- 
405 πι608. Ῥτον. ΧΙ], 2. παρὼ κυρίου 6 οοπϊοοῖατα ΘΟ αδὲξ Ἰοοο. 
παρὰ κυρέῳ, ᾳφίδηι 58118 σου ξυΐϊαν! 6 ]οοἱβ Ν, Υ. 7αερογμδ δὰ 
8,1. « ὌΝ. 716. εὲ ΧΑ Ἄ8αμα. ΧΥ͂, 5. παρὰ τοῦ βασιλέως. 
Ρτὸ ἡ ε᾽ν παρὰ τοῦ βασιλέως » φυ εἴαϊ ἃ ραγίέδιια τορῖ8. Κ᾽ μίσ, 
οὐπϑέξέμξιιδ ὦ γε. ἴος. ΧΙ, 20. δ6χ. ὥχοη. - ἸῸ, ὦ, ὅπ. ἴοτ. 
ΧΧΧΊΠ, 10..12. παρὰ τὸ μὴ εἶναι ἄνθρωπον καὶ κτήνη, Ρ70- 
Ρίογοα φωθα ὩΟΏ 811 ἢομιῆο οἵ ρϑοῦβ8. “42. 2 ϑαα. ΧΧΙΤΙ, 18... 
ΔΌΣ ρῥγῶθ ὅδιι ππαρὶδ φαπι Ὠοῖαῖ, -- 122, οογᾶτῃ. Ῥτου. ΧΡ, 
2. - ἼΩ23.. ἐ δαΐογε. 1οβ. ὙΠ1,γ. ΧΧΙΠ, 7). - 255, ὅἋ 
ἰαίεγϑ. ΝΌτα. ΧΧΙΙ, 1. τ 5555, ἐπ οομέϊδ. Ἑκοὰ. ΧΧΧΙΙΤ, 16. 
ἑὔρηκα χώρεν παρὰ σοι, Ἰαϑεηὶ ρταῖξαπι αρμα το. ιάς εἰ ΝΌπι. 
ΧΙ, χ5. δὲ οοπξ, 1,υς, 1, ὅ0. - ὃ». Εχοά. ΧΧΧΥ, 21. παρὰ 
τῶν γυναῤκμῶν, ΡΥαδίθ᾽" τα ]λοτε8. - ὩΡ, οὐτα. Ῥ58]π.. ΓΤ ΧΧΙ, 
46. παρά σου. Ἰνυερεπάυχ παρὰ σοι; αρμα κ6, Ἦ. 6. Ἔτη 6 Βᾶ- 
ὑδᾶ). - "5, σα ο6. ῬδΆῖμι. ΟΧΙ,, 9. - 5 ὯΝΏ, ὦ ζαοῖε. 
σεη. ΧΙ.1Π, 54. - τλϑὴ, αὐ ζαοίοεπι. Ἐπχοᾶ. ΧΕ, 6. ἐν. [Π| 
ὃ. δὲ ΑἸ}. - τε, ὦ [αποΐο. Ἐχοά. ΧΧΧΥῚ,. Ιιονῖε, ΙΧ, 
δή; Χ,2. - ἸΧΩὨ35, ἐπ πδ. Ἑχοὰ. ΧΙΠ, 20. - Ὀβω ὃν, αὐ 
ἐδείμϑ. κι Ἄερ. ΪΥ͂, 34. 0011, Νίατο. ἴ, 16. ““ἀάέέαπι, δὰ ἴ 85. 
ΗΙ], 52. πονηρότατος παρὰ πᾶσαν τὴν γῆνγ) το ἐν πάση τῇ γῆν 
εἰ ν. ὅ7. ἐσμικρύνθημεν παρὼ πάντα τα ἔϑνη, Ῥτὸ ἐν πᾶσι τοῖς 
ἔϑνεσι. ϑῖτδο. ΧΥ, ὅδ. ργαὲ, ρίωδημαπι. ϑῖτδο. Ὗ, 6. ἔλεος καὶὲ 
οργὴ παρ᾽ αὐτοῦ, εϑῖ πιϊδοτίοοτδ, δ βόνόσθ ραῃϊξ, 00]]. 1,1. 
Ἐρᾶτ, 1, τά, )δὶ ἐπ τοχῖα μϑρν. 2 ΟΒτου. ΧΧΧΥ, 15. 681 πη1πι, 
ηυοὰ 1ΙΧΧ προφήτης τταῃδτυϊοταπς. 5 Ἐπάν, 1Ὲ, 58, παρὰ 
ταῦτα, Ρλαδέογδα. 88Ρ. ΧΥ͂, ὅ. παρὰ πάντας οἷδεν, οπιπῖαπι 

ορίθ οοδηογαῖ,  Νίαοο, ΙΧ, 40. παρὰ δακχίδου, δ ραγίο 
Βδροδ  ἀϊ6.) 



ι ᾿ . ν 
τ 

. ᾿ 

Ρ : 1882 Ὃ ΠΑΡ᾿ ΑΥ̓ΤΗ͂Σ -- ΤΠΑΡΑΒΑΙΝΩ 

Ὁ 14. ΑΥ̓ΤΗ͂Σ, εο. ὧν, φιὲ 68ὲ αρπαὶ ἐἰαπε, Κζαπιΐ- 
δίιαγὶς ἐρδέμδι ΔΘ, αἰοσυέτιδ διειδ, ΟΟΒοὶ, ΨΙΙΠΙ » ὃ. καὶ οὐ 
διασώσεο ἀσέβεια τὸν παρ᾽ αὐτῆς, ποτ βατναῖ ΣΡ δῖα 8 
βυοϑ: υδί ὁ παρὰ τινὸς δἰμαέοδιμπ, ἀθαέέξιεπε ιποϊαῖ.. Κωϊΐρ. 
Ζηιρ έτσι. 

᾿ς Ὁ ΠΑΡΑ͂; ΤΙΝΟΙ͂Σ, 86. οὖν, φμὶ αρωά ἀζέφιισπε 68ὲ, ϑιῤτώδ, 
Ῥγορέπηιδ, απιέοδ, ζαπείδἑανία, πυῤπέφεον αἰέομειδ. 8. Ἐϑᾶτ ὦ 

4, τά, ὃ παρὸ τοῦ βασιλέως, 41 δρυάὰ σϑββϑπὶ, ἰ". 6. ἐπέξπιω [α-- ἢ 
συΣῥαγὶδ γορὲϑ.. .Κ, Νίαοο. 11 ιδ5. οἱ παρὰ τοῦ βασιλέως, τερὶέ χηιζηϑέγὶ, Ομ Ε, Ἐζοπόγεπι αᾷ Τ,ὰο. ΨΊΗΠ, 49. Ρ. 21ὃ. 1 Μίασο, 
ΧΠ]Ι, 52. ᾧκει ἐκδῖ αὐτὸς καὶ οἱ παρ᾽ αὐτοῦ, Βαθιζαρας δὲ ἐρ58 Οὔπι δωὲδ. Ὑιὰθ δὲ 1 Νίδοοδϑ. ΙΧ, 44, 58. ΧΙ, γ5. ΧΥ͂, 1ὅ, 
ΧΥῚΙ, 16. Οοηξ, Νίατο. 1,21. δὲ ΤΑἀεορλγίαοέμϑ: οἱ παρ᾽ αὖ- 
φτοῦ, τουτέστιν οἱ οἰκεῖοι αὐτοῦ. Οοπξ, εἰ Τροζῥωπν δὰ Νίατο. 

,. ἈΜῚ] ρ. 444. “σε. ϑιιδαππ. ν. 35. ἔκλαιον δὲ οἱ παρ᾽ αὐτῆς, Β6- 
βδης, δαξθπι ργορέπημὲ δίμα, Οομξ, ν. 50. - Ὑίδο αἰδδὲ αὐτὸς, 
βραχὺς, ἐμαυτῷ, μικρὸς, ὀλίγον, πᾶς, σεαυτοῦ Ὁ ᾿ 

ΠΑΡΑΒΑΔΝΩ, ἐγαπορνοάξον, γϑοφαο, αδοίέπο, αδόντο, 
ΟῬΥασναγίσον, νέἕοΐο. ὩΣ Ὁ»η, δὲ δρεν' “εγδωπι. γπΈ7ῖ. ΟοΒεὶ. 

- ὙΠΙ|Ι, ἃ. καὶ παραβῆναι: δὶ τε] δϑιιδιπι σΧρταϑϑὶξ, σα] ἱερι 
ὙἾΡΣ, τὶ Ἴ8 5 δὲ Ἴβὴ ΕἸ ΡὮ, ἃ Ἢ, ἴαπβο. ἘΖδοι. ΧΥ͂Ι, 68, 
ΧΥ͂Π,.χδ. ΧΙΙΨ, 7. - ὐνο, ργαοναγίοαιξο. Τιον. ΧΧΥ͂Σ, 40. 

Ἀάδὲ “σμ. Τλεοά. Ῥτον. ΧΥ;, ᾽ο. - πὴ, γοδοίϊο. Νύμῃ. 
ΧΧΥΉΙ, 14. Ῥουι,1, 45, - μο, γδασάο. “ἕκοὰ, ΧΧΧΤΙ, δ. 

. σαρἔβησαν ταχυ ἐκ τῆς ὁδοῦ, ἧς ἐνετείλω αὐτοῖς, αἰδοίέπαγιπέ 
οἷϊο ἃ νἷα, 4υδηι ῥταδσαρίβιὶ 1118. 146 εἰ Ὅσαι, ΓΧ, 12. 16. 
1 θαι, ΧΥΤΕ, 20. ἕνα μὴ παραβῇ απὸ τῶν ἐντολῶν, Ὧδ γοσθαΐα! 
ἃ Ῥτιδδοδριΐ5, 146 δὲ θδας, ΧΧΥΠΙῚ, 14. 1 ϑ8π. ΧΙ, 21. μὴ 
παραβῆτε ὁπίσω τῶν μηδὲν ὄντων, ποι εἴδοϊἑησέὲα Ῥοϑῦ 11}, 
4086 Ὡ181] δᾷῃξε, Β. 6. ποι βδβοϊθεηΐηΐ :401]Δ. --Ἑ δὴδ, 00 Γ16: 
Ῥε, ΟΧΥ͂ΤΙῚ, 118. παραβαίνοντας, δὶ ΡΊῸ 3"), δοογέαθ, 16» 
δετυμΐ Ὁ5λὴὸ δὺϊ ἘΠΝΔΊΌ2, ἃ λ1ῦ, χοιγοσδαίθγθ, ανερέθγδ. Ἐπ ἢ 
ἔθη Ὦ. 1. παραβαίνεάν δγΡ̓αγδ, γϑοέτοπι ἐξδ απεὐξέθγ δ, αδοὐΐπατα 
ὦ γϑοία νἕα. - ὮΝ, ἐγαδοργοάέον. αι. ΧΙΥ͂, άϊ. ἱνατί ὑμεις 
παραβαίνετε τὸ ῥῆμα, κυρίου; ᾳυδτο νο8 ἐγαπερτεοἐπιπὲ γοτ- 
Ῥυπι Ποπιίηὶ ἢ σης, ΜΙ δι. ΧΥ͂, 5, 1οβ. ΥΙΙΓ, 1:. παρέβη τ 
διαϑήκην μου, νἱοίανέξ ξοδᾶνιΒ τιϑυτα, Ὑὲ86 οἱ 1ο5. ΧΧΗ͂Ι, ιῦ’ 
Ηο3. ΥἹ, γ. ὙΠΠ, 1. ϑίς αεαπ. Ἐ᾿ Ἡ. Χ, ἃ. παραβῆναι τας 
συνϑήκας. 1ε8. ΧΧΙΨΥ͂, δ. τὸν νόμον παρέβησαν, 1698 πο 
δ᾽ ἐδδὲ διαπῖ, Τιὰ Ζγϑοίαα Οταῖ. Ἰ, ργο οαδαθ Ἐναεοφέλαηὲδ Ρ' Ρ̓ Υ 

, δὸν νόμον παραβαίνειν ἀϊκὶῖϊ, εἴ Οἴσογο αα Αεέϊο. 11}. 51} 
21. 7μἶζα ἰορε ἐγαπδέέα, Μιὰδ εἰ δῖτδο. ΧΙΧ, 20. 1 Νίδου. ἣν 
2. - »͵ὥὺπ, ρῥγαεναγίοσον. 1ε8.1ΟΡ̓ΡΧΥῚΙ, χά. τὰ κώλα τῶν ΤΟΣ 
πῶν τῶν πάραβεβηκότων ἐν ἐμοὶ, οαἄαγοτα Βοάνϊηιπι, 401} “ 
ναγίοαξἑξ διμηηὲ ἴπι 8. - ηοθ, αἰδοίϊπο. απ. Υ͂, 12: 29’ : ᾿ 
29. - πρυδ, πισπέέογ. δγπιπα. Ῥβαλα, ὮΙ Χ ΧΧΎΤΙΙ, 55. ἐν παι 
βήσομαι. «4φι, Ῥεάμα. ΧΙ.ΠΙῚ, δ. ὰο δαΐπι χοξογσηαθ 

} Β 

Χ 
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νόγδῖο “4ηιέλαο ἴα. [εκ αρΖὲο ΔΌΛΕΓ, δᾶ ν. 21, τὴν: ἱπερῖο Ἰοοο 
Ῥοθῖϊα. γίάο φυοάυς Ορωδοιιέα Οὐέῖοα Ρ. 197. δῖταο. ΧΧΉΤ, 
5. ἄνϑρωπος παραβαίνων απὸ τῆς κλένης αὐτοῦ, βόοιιο, φαΐ 
τδησρτϑάϊειν ἃ ἴοσο δ00, 80, ἴῃ αἰΐδαυπι, ἢ. 6. 4} αὐἰμέξδ- 
γύμεπο φοπεπεξεεέξ. Ηΐπο Ἰυοθπι δοδηοσγαῖων Ἰδταὶ ϑ::. ΧΙ, 18. 
μετὰ ἀνδρὸς οὖσα μήποτε παρὰβῇ, νῖτο ἰυποῖδ ὯΘ ἐταπδρτθάϊα. 
ἔυγ, ἶι. 6. μό ἐγαπδρογδαϊσηοο ἐπ αἰξοπεπε ἐογώτ ααιεέξονξιε 
δοπιπιξεέαΐ. ΨίάΘ Μεποξὲ Τ)ῖδ8. ἀ6 τιδιε δογέρεέ. ἀροονγρῆ. ». 
Ῥ΄. ἐπ Ν. 1. Ρ. 12. 1 Νίδοο. 11, 18. παρέβησαν γὰρ τὴν στάσιν 
καὶ τὸν ὄῤφκον, νἱοέαγεπέ ϑῃπι δἰατοταπι εὐ ἑυδίαταηάυμ. 810 
«“νἐφέαοησέια 110. 11. ἘΡ. 9. τὸν ὅρκον παρέβης, 1: υτδη ἀυπι 
φἰοϊαεεὶ, Μιᾶς οὐ «Ιοἰέαη. Κ΄. Η. ΧΙΝ, «. Διἰδονεὶ δὰ ΝΙαιιΒ. 
ΧΥ, 5. Ρ. 1οή. εἰ  ἰδηόγιπι δὰ ΝΊδτ. 1. 1. Ρ. γα. ὅ Ἐοάτ. 1 
15. ἐλὰρ να μεῦσ. ὉΡΌ Ὁ, 2 Ῥαταὶ, ΧΧΧΥ, ,5. Ἔ Ἐμ4:. ΥΠῚ, 

αογοίξημο, δρογο), πορὲέφσο, ἈΘδτ. 5:» Ἐπάν, ἸΧ, το.. 5 
Ἐπὰν. ὙΠ, 24. 9.4] ἃ. “ϑν μὰ, πο ἤαοθγα, Εδάσ, 11,26. ὅ 
ἘδάνΟ ΥΙ, 2. ομδ]4. Μδυΐ, πιμέαγα, Ἐπδάτ, ΨΙ,. 11. - ΔιΔο 
4υο4:6 βΏΡτα 8. ν. ἄχων- ι 

ΠΑἅΡ484 442, ααἰξέοίο, αὐνονέο, οδέξοίο, ργοϊϊοῖο, 
Ῥεγίοζο οδέϊοῖο, τ, φιέδδοο. Ὁ}, πιΐδοϑθο. 7πο. Τυᾶ, ΧΙΧ, 41. 
παρέβαλλε τοῖς ὑποξυγίοις» οδέδοϊέ 5. Ργαθδιΐέέ ρα αι ̓ὰπηθῃ- 
115. Κωῖρ. ργαοδιιδέ. Αοἰϊοπδπι σομϑοᾳπδαῖδηι ὅὺ σομθχϑα 
Ῥῖο δηϊθοθάθῃῖθ ροδυϊῖ. - ΠῸΠ ἮΓΡΒ. ἃ ΠῸ5, ἑποίίπο. Ῥτον.. 
Ἱ, 2. παῤαβαλεῖς καρδίαν σον εἰς σύνεσιν, αὐνονέθ8. ἀπῖθλατε 
πὰ δά Στ θροητίαι, Ὗὶ δυπεὲ 4]16 ἔογια υἷα ἐπ 585. οὗνία, 
αὐάενα σον αὐ αἰξφιξαί Ῥτο αἐξεπαῖθγε, ἃ 4υὰ δἰίοτα, ἐποέπαγϑ 
6ΟΥ͂, πὐλοἶπι ἀϊθέοτι. Δαυρσέος δυΐοπι δ᾽τοσίιβ γϑγδι ομἱδ, παραβαλεῖρ 
δὲ αὐτὴν ἐπὶ νουθέτησιν τῷ υἱῷ σου, Ἰορίδδβθ. νἱάοῖυς Φ25Ὁ ΠΌΏ, 
ὯΓ5 ́ τοξοταϊυν δὰ ΠΌ5Π.: ῬλΛανον. παραβαλεῖς, παραϑήσεις, πλη- 

σιάσεις- Τάρστ τταᾶϊῖ Ζοπαγαϑ Ζες. 1519. Ῥγχον. ἸΥ͂, 20. Υ͂, ι- 
,5. ΧΧΙ͂Ι, ι᾽7. υδὲ παρᾳβαλλειν τὸ οὖς», δάτοιι Ῥγαδδαγο αἴθ» 
ἴδηι οἵ Βεπΐρηδπι, οἰϊδη) ἃ ἔοσμιυ]δ 41185 τθοθρῖδ, ἐποίέμαγο αἱ: 
τέπι, τοὶ ἶπιθ αἰ θογι. 1 ποῖῖοπο αὐπιονοπαξ παραβάλλειν Ἰορίτας 
4υοᾳια δρυὰ Ῥίαέονι. Ῥβασά. 6. 81. - γδη ΗἰΙρΒ. ἃ γνν, Ρον-- 

ποοίο, ἴοϑ. ΤΥ͂, ὅ. οὗ ἐὼν παραβαλητὸ ἔκεϊ τὴν νύκτα, δὶ φιεΐ- 
ονεγίἐδδ ποοῖδ. δεγολ. παραβαλοῦ, ἀνάπαυσαι' ἀπὸ δὲ τῶν 
γεῶν γ) μεταφορά. - ἔθη, σαϑέγα πιρίοῦ, ἃ Ῥασ. ΧΙ, 15. τὶ τᾶ- 
6 1οοο παραβεβλήκειϊ ἔπι Οοὐ, ὕσπέ. τοροποπάιηι παρεμβεβλή- 
κει. - Ἔη3. ἴον. ΧΧΙ, 24. 566. Οοπερί. παραβαλεῖτε, αδὶ τὰ- 
τι 6 Ἰορϑιάτιπι εὐϊ παρακαλεῖτε. -- 585. Τυὰ, ΙΙ, 15. 564 
ῥῖο παραβεβλήκεσαν, ηυοὰ ἴῃ οοἄ. Βαοὶ, Τἠεοάοιϊοὴὶ εἰρθυϊ- 
ἴυγ, τοβοσι βοηάυπι δϑὲ οχ Οὐπερί. “Ἱϊ. οσοἄ, “4116χ. ὁὲ Οκπχοη. 
παρεμβεβλήκεισαν, οαδέγα Ροδμογαπέ. Οουξ. Φηειϑέεπι δα ἴοεὶ. 
Π, 8. δο δαρτα δὰ πῃ ποῖδιβ, - ᾿Ὅ 95 ΝΊΡΒ, ἃ ὑϑρ,, ἀδεὲς 
γεΐον: “4. Ῥβ81). ΟΧΙΠΙ, 7. ὯΙ παραβάλλεσϑαι ποῖδε δοπι- 
Ραναγὲ, δέπιέίεπι 6860. - Οὐδ, ἐπ “ροϊέμπι τείϊπφιο, ἐροϊϊο, 
Ἀν}. 1, χθ. παραβαλόντες παραβαλεῖτε αὐτῇ, ἐκ τῶν βεβουνισμέ- 
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ψων, Ῥγοϊϊοίθπέθδ ρῥγοϊἑοξέθ 1}}1} 6 ΤῊ Δ: ρῈ}19, 80. δρῖοδδ: 2 Νίασος: 
ΧΙΥ͂, 58. καὶ σῶμα καὶ ψυχὴν ὑπὲρ τοῦ ᾿Ιουδαϊυμοῦ παραβεβλη-ι 
μένος, αὶ εἴ σοτρυϑ'᾽ δῖ διϊπιᾶπὶ ργὸ Τυάαΐβπιο δυροθμεγαΐ, 
ΣΙ ΕΠΊΡΘ διογιτνδδ ρεγέοιἐδ8, 60]]. 4 Μίδαοο. Ι, τά. ϑωίάαε: παρα- 
βαλλόμενος, ἀντὶ τοῦ ἀδεῶς ἐπερχόμενος. Ιάδπι γόῖρὰ οϊγυϊὲέ 
11}. ΤΥ. ο. 57. δάάδ!τ, υδὲ νϑυθπι δὺ βϑ6η8ι Οσσττι. Βυτβα 
δμΐααδ: παραβαλλεσθαι, πρὸς κίνδυνον ῥίπτειν ἑαυτόν.’ 4{ε-- 
δγολίμδ: παραβαλλόμενος, ἐναποκινδυνεύονν, ὅ ἐστο παράβολος 
μαχόμενος. Οοπβος Βιάαεἑ Οοπεπιοτιῖ, ρν. ἔπριαε ρ. θ6χ5. Ἠϊπο 
σιαράβολος, αμάααχ, ἐσπιογαγὲμδ ρογἑοἑέαξογ. διῖο δαΐμπι ρὸν πὸ 
ψοῦσθδαι Υ΄. ῥεψοκίνδυνος Ἰιαϊτοτρτοίδιας “εεγολέωμδ: ᾿“Ριψοκίνδυ-- 
Ψο;. παράβολος, τολμηρὸς. ἐπικίνδυνος. ἘΠ᾿ παραβολὴ ε8ῖ ρενέ-- 
ουέμην ρΥαθδοπἐξθϑέπιεπι,. Ἀατδὰδ Ποογολίωθ: ἐκ παραβολῆς». ἐκ 
σταρακινδυνευματος. δὶο δἵ παραβολα ϑυπῖ πιακίπιθ ρεγίομέίοδα. 
Ψψιάο “εέπέμην Ὁ. ΤΧ. ΕρΡ. 206. ᾿ 

ΠΑΡΑΒΑΠΤΑ, ρὲοέα. ἘΔῺ ἡπΥο, ἑέαγαδ ἐϊποέαε. 
Ἐποοῖ, ΧΧΗΙ͂Ι, χ5. ᾿ὐχίὰ 64, ἤοηι. αὖἦ]᾽ τἀπιθῃ ΑἸ τοοῖδυ8 τρώ- 
ραν βαπταί. Νιὰδ Ὠοῖδ8 2.. Βοεὲξ δὸ ϑεπιέεγὲ Ἐρὲδσέ. Ογίξ. δὰ Ὦ. 
1.. Οσαρροίϊο ἐπ᾿ ποέέ. ογἐἐέ. ααἱ ἅ. ἰ. ν. δ53. παράβαπτα νὶάοῖυς 
οἰρηΐβοατο ραππιπι σοίογθ ρίαπθ δαΐωγπι ἀέψμθ θαμδεγ απ έθν" 
ἐπ 7οοίωπι, ἂἴ Ῥϑ θυ ΡΌΤΡΟΥΑ ν6] πνυσγὶοθ ϑαῖυτ. ϑὲῖο 616 τος 
Βροπογοῖ νοοὶρὰ8 ὨΘΡΥ. ἔλ 3Ὁ "πῆ, αυδὲ τοὶ ροββαπῖς 
ὀχιδογαγιἐϊδοίπιθ ἐἑποέα. Νἄτα ὉΔῸ ἐέπισόγα, ἐπέϊηραγα δἰρηῖϊῇ- 
οαῖ, εἴ πὴ οϑὲ γείμπαάαγα, ἐμαιιγέαγὲ, ἂο ἀ6 νθδέ6 ἀϊοϊϊαγ, φιέαθ 
πα ὁδὲ., ἀχοσαίέδ ἐωϑέαπι παρ ηπἐμαέποηι. 

ΠΑΡΑΒΗΣΙΑΕΥ Ὡ, αδμέον τέρπο, 8. γέρο αδιιίογ. 
Νίαςο. ΥἹ, 24. 16 Βέείζμϑ. 864 παραβασιλεύειν ταὶ αὶ 101 ἐπιρὲδ 
οοηέγα γέροπν ἀρέγα, ἐασοΐεγθ τπαϊθοέαίσπι, εἰν; ϑίαασέα- πα 
Μηα)οοίαϊδ - ἤΖεγύτγεοποι, δεροΐδη ποῖδτο νἱάοῖυσ; πᾶπὶ 1}πα 
παραβασελεύετε ἴτι Βα 6 η 1 80.8 ΘΕΡΙ]Σοδίυτ  ῖα: ἐμὲ αὐτὸν ἐπέχεε- 
ρεῖτε τῆς ἀρχῆς ἤδη καὶ τοῦ πνεύματος μεϑιστεᾷαι, μηχανώμενος 
τὸ μὴ συμφέροντα τῇ βασιλείᾳ. ; 

ΠΑΡΑ͂ ΒΑ͂ΣΙΣ, ἐναπρηδδδίο. ὈΝῸ Ρ]ατ. (Ὁ Ῥχὸ Ὁ), α6-: 
οἰϊπαϊίοηθϑ, ρϑοοαία. Ῥπ,. Ο, 4. ποιοῦντας παραβάσεις. -- Ἅ295, 
Ῥγορέεν. ἽΠεοα. Οςφ.. 11Ὶ,17. [πὰ θῖθ Βαρἱ ποιϊῖοηθηι ἐγα8-- 
γεαϊοπαϊδ, αὐτὰ μαΡαὶ “29. - ΠΟΔΌΣ ῥ]ν, αὐοδεδοοπέξα- 
ϑγπιπι. Το. ΧΧ, κι. 810" οἵ 4}11 ἀῃτογρσγεαῖθβ νοσθα ὮδΡτ. ἀ6᾽ 
Ῥγονέξαίθ ἐμνοη ἐξ δαὶ νἱξλὶδ ααοίεδοεπέξαε, οἴ ἔμ αέμδ Στὴ 8- 
ἀ11τ, ἰηϊεγρτοῖαιὶ βαπῖ, Ὑιάθ ζεχς. Ν. Τ. 5. ν. ψεωτερικός. 
ϑ4ρ. ΧΙΝ, 5:. τὴν τῶν ἀδίκων παράβασιν. 2 ΝΜίαζο. ΧΥ͂, 1ο. τὴν 
τῶν ὅρκων παραβασιν. ν 

ΠΑΡΗΒΑ ΤΗ͂Σ, ἰγαπδογθβθοῦ, φέοϊαίον ἰόσὲθ, ἐπιρέμ8. 
,ος Ὑ5Ὰ8» φἤταοσίον, ἀο τιϑῖδροσίοθ 28, μὲ γϑομδαὲ ἐθηονὶ ἰα ἔδει 

αἰνίηΐδ, δάδημθ νἱοίαὲ αο ρον [γὲπρίξ. ὅγπιπι, Ῥ6. ΧΥῚ, 5. ἐγω 
ἐφυλχξάμην ὁδοὺς παραβάτου, ξαρίο β8οοίετα 6ὖ ραοοοδῖα: πᾶπι 
ὁδοὶ παραβάτου ϑιπὶ ζαοία δὲ ἐπδέϊέωξα ἐπερίονγαπι ποπεΐδιιτ, 



; 
᾿ 
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᾿. 6. ϑοδίοανα. Ἰᾶἄδαι ἘΖοοι, ΧΥΤΙΠ, 10. . δ, ἐπιργοδμδ. ῬΒ, 
ΟΧΧΧΥΉΠΙ,, 19. ᾿ ' ὶ ; 

Π4Ρ4841.4 ΖΟΖ4), νἱπι ξαοίο, δορο, μγϑοΐδιιϑ τι ῦρ69 
οἱ ὀχρμσηο, νὲ ρεγϑιεαϑέοπιπε ααἰρο, νὲ ραζγωπιρο,, ἰϊ. δὥπιπια 
νὶ οοπέθηαῖο. “Δ ΗΠ ΡὮ. ἃ Ἣν, δωρεγῦδ αρο. Ἰ)ουι. 1, 48, παρα- 
βιασάμενοι ἀνέβητε εἰς τὸ ὅρος, νὲ ρεΡΓμπερδμέθ8 ἀϑοθι ἀθθαῖδ 
ἴπ πιομῖθ, Βδὴθ αυοϑᾷ βϑηϑύχῃ : ἤδαι ΟΣ ΒαΡγ. ἢ.1. ἐπδοέδῃ-: 
1ετ, ργοέθγνθ ἀροῦν ηοῖδῖ. - ὙῺΠπ, ζοαο, ἴἴ. γοπιέφο. ἴοι. 1, τ." 
παρεβιάζοντο τοῦ ἐπιστρέψαι. ϑπιπια νὲ σοπέοπαοδαηξ, ὨδιμΏΘ 
τοιὶραάο τεάϊσθ Ἐοάθηι βδδα ἐκβιαάζεσθαι Ἰαριϊυσ, απσοὰ . 
γἱὰδ βιρτα. - ἮῊΧ;, τοξέπθο. Τυά, ΧΙ, 15. 560. οοά, Οχοη- 
παραβιασώμεϑα δή σε, δὶ “42ε5. «414. ο(. Οοπιρί. βιασώμεϑα 
βαθθωσ, εἴ ἴὰ οοά, Κζαἑ. Ἰοριτὰς κατάσχωμεν. - ἜΧΕ, ἐπϑίο, 
μγρέο. Ο6π. ΧΙΧ, 9. 28 6γ. 11,17. Ὑ, 16. δ᾽, υὧἱὐ νοτηδοὺ» 
ἴυπ εἰπθη σπιδέλέσεπφ ἀο ἐγιοηδὲθ ργοοίδιι ἀϊοϊϊαν. - γᾺ8 
ἰάδαι, χα ϑ8. ΧΧΥΠΙΙ, 25. παρεβιάζοντο αὐτὸν, σοροδαπέ ᾿Ἰϊπαι, 
πηρ ἐς 80. ργϑοίδιδ δὲ ρογϑιαδέοηέδωδ.. Οοπῆ, Αρι. ΧΥ͂Ι, χ6.! 
εἰ αὐ ..1. Εὐδηονγπι Ῥ. ἀ35. Ἐράδῃ βθῆδυ δι]. σϑυθαι 

᾿βιάζισϑαε ἀϑυτρδαῖαγ,, οἱ χκαταβιάζεσϑαι. Νιάθ δΌρτα. : 
ΠΑΡΑΒΙΑΌΜΑΙ, ἰᾶοπι. ἡἼΟ ρᾶτῖῖο. ῬΙΒ. πρφοῦ, 

πδρ6 ἔωπογπε (Ὁ Ῥτο 5). Απιοϑβ. ὟΊ, λο. παραβιώνται. “ίγαδε: 
οοπαὐμηνδμ», Οαρροίο ἰπ Ογἱξ. δ. ρᾶρ. 576. 1ε6|5586 νἱἀδηῖυτ 
3805), 81118. 5.8. δαῖ 1ΧῪῚ5, ΝΟΠΏ 11} δυῖθπι ρταρξεσυοι 1δο[105 
θη οοὐ. “,δχ. παραβιωταὶ, σοπνιοίογθοδ, Ὑ 4. συμβιωταί.. 

γιάθ ᾿ηξια δὰ ν. παραβιωτῆς. "" " 
. ΠΑΡΑΒΙΒΑ ΖΩ, αμἤενο, γόπιονθο. νὰ ΗΠ ΡΒ, ἐγαπδῖνγθ 

7αοῖο. ἀϑαιν. ΧΙ, 13. παρεβίβασε τὸ ἁμάρτημα μου, ἢ. 6. γ6- 
πιδεῖε ταὶ ρϑοοσαῖυπῃ πιθυσι. 2πο. ἴθι μαροῖ ἀφεῖλε. ζεῖ. 
ἐγαποίμἶέ: πιοὶῖιιβ αὐδέμέδέ. 4 ὅ88πι. ΧΧΙ͂Ν, 10. παραβίβασον ὁ 
τὴν ἀνομίαν τοῦ δϑύλον αου. 44. ὅγπιπι. ΤΠ εοά, Τὸν. ΧΥῚΙ, 
41. 4π0. ον. ΧΧΥ͂, ο. παραβιβασεις. . ἌΝ 

"ΠΑΡΑΒΙΩΊΗ Σ οὐ Π4ΡΑΒΙΩ ΤΗΣ. - ἸΛΌΩ Ρατί. 
ῬΙΒ. μδέοτ», Ὠδπρθ ἔωλογπ (Ὁ ὕτὸ Ὁ). Απιοδ. Υ], 10. 860. 
οοἷ, “65. καὶ οἱ παραβιωταί. «Ἵποτιγπιο' τὰ Ζορογέονσ ἐιολ- 
λογπίαπο Ἴ. Ὗ]. '». 280. παραβεώται 6 Ἰοοϊίομ παραβιῶνταν ΄ 
οτἴυπι 6886 νἱἀρίωτς, α4ι|6 ρυϊανογὶπε δολοοξ, ἢ ἼΟΌ ἀνεποὶρ 

᾿ ἔμηι ραγὲϑ, αρηαέμπν διραϊβοῦτθ, 80 γοοὶ παρᾳβιωτῆς 5[18ι]1- 
Ἰοηι οἰ σαϊβοαδίἑομδ δυδιΐοῖ ρο886 ογδάϊἀοσίπε, αΐξ 51: 1. 4, 
συμβιώτης, σογινέοίον, οοπιροέον, ραγαδίέωδ. ΑἸῖ18 παρᾳβιω- 
τῆς 6δῖ Ὦ. 1. δωρεγδίεα, ον ὥὡδογέαδοηαἶὁ. ΝΙΙΒῚ παραβιωτῆς 
δ}. νἑοίοπεοῦ ὠγρεπέθπει 8, οονσ δγιέθπι διρτιὶβοδτο νἱἀοῖατ, ἃ παρα- 
βιάομαι. ϑ6ἃ ἴρ86 πιῖδξ ἴῃ Βδο Τα ποη δαιδἔδολο. 
ΠΑΡΑΒΗΣ ΠΩ, αδρίοίο, ἐπέμθο}", ἴθι : πορίθρεπμίθρ - 

αδρίοῖο, αἰδορίοϊθ. τὰ, ἀϑρίξίο, οοπϑρίοίο, Ἰοὺ. ΧΧ, 9. 
ΧΧΥΤΙΗ͂, 7. διε. 1, 5. ὅτε παρέβλεψέν με ὁ ἥλιος, αὶ Ἐνπεδέξ᾽ 
ἴῃ Νονέδο, Βιδὶ. Τλεοῖ. Ῥ. Π]. Ρ. 4δ9. οοῃ!ῖοῦῖ Ἰορόηπάυπι 6889 
παρέβλαψεν 86ὰ παρέφλεξεν. 868 παραβλέπεεν ἀθ4868 Δἃο παρανα- 
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βλέπειν (φαοἃ νἱᾶο ἰπἔτα) ἐχρ] οαπάαπι ἢ. 1. ε8ὲ ἀ6 γαδιὶἐθ ϑοϊο 
«Ἰἰεοοϊογαπέξδιις “ὁ αἀὐμγοπέξδωδ. ἤζωΐρ. αδοοίογανξέ πιθ6. ϑῖτασ, 
ΧΥΠΠΙ, 9. ἐν ἀῤῥωστήματέ σου μὴ παραβλεπε, ἴπι τὰ ἰη Βτηνταῖο 
ΠΟ αἰδορίοέαδ, 80. ἐ6 ἐρβιπι, ὧἢ 46 χοβυ το: 6 δδηξίαιἑθ ἀθ- 
δρεΙ6Β, δυῖ 16 ρτδϑίεζϑθαϑ Πϑυσῃ. ' ὌΝ ἢ 
Π ΠΔ4ΜΡΗΒΟΜΗΣ, γραγαδοῖία, δοπιρακαέξο, οἰπεξϊἑεωάο, ζα 

᾿ ὅμἷα, ἀρορλελορπια, ργονογδίωπι, εσπέσηίέα πιογαϊὲδ, δοϊίφ 
᾿ αἰέσέμεπι. δῸΗ, ἑπδαπΐα. ΟΟΒε]. 1. 17. 'παραβολαῤφ.-. ϑεὰ οχ 
ἩἱΪογοηγπιὲ Οοπίπισηέ. δὰ Ἀ. 1. Ἰοροπάπ οτὶϊ περεφορὲὶς δυῖ 
παραφορὰς, φυοῖ Μοπέζαωο. ἴὰ  εκαρίἑα Τἀδοσοξέοηπὲ ττὶθ οἱ. 
- δι ἰηῆμ. ἃ ὕω. Ἐϑοῖῦ. ΧΙΧ, τά. - Οὑυ)0. ρασε. (οπιίπα- 
ἔογ. 48λιι. ΧΧΠΙ, 5. ΓἜροτυαῦς γῶς. [Ιἀἄδπὶ να]ϑὲ ἀθ ϑγπιπια- 
6λο ἴοτεοια. 1,1, 46. ὉΔῚ διὰξ ἀπδε νοτδϊοηεβ οοαϊπδγαηῖ, δῖ 
παραβολὴ ἐπὶ παραβολὴν 6881 6 βοουπάδ νοτεΐίοπο ϑγημπαοΐδὲ, - 
υθρ. Νυαι. ΧΧΙΗ, 5. 18, Ὅθαι, ΧΧΥΤΙΙ, 37. ι 8πι. ΧΧΙΨΥ͂, 
»ά. 1 ἈεΡ. Ιν, 32. δωξάαεδ: παραβολὴ, διήγημα " (8815. 

ἜΧΧΥΙΙ, 2.) ἀνοίξω ἐν παραβολαῖς τὸ σεόμα μον, ἀνεὶ 
τοῦ. ἂν διηγήσει ἀρχαίων λόγων. καὶ ἡ. ὑκοίσθες ν καὶ τὸ 
λάλημα. καὶ ὑποδειγμα" (Ῥδα]αι. ΧΙ ΙΠ, 16.) ἔϑου ἡμᾶς εἰς 
παραβολὴν ἐν τοῖς ἔθνεσιν. Ἰάδία: εἰς παραβολὴν. εἰς γέλωτα, . 
εἰς διήγημα. Οου δ, 4088 6χ ῥτγοξαιΐβ ποῖδε Μοολαγέμα 1188. 
Ἐρὲδξ. Ῥ. 1179. τοροιῖα Οδαρίο «ἀαονα. δὰ ποέ. ἐπ Ῥλιοοίγαί. 
Ῥ. 55. - Οἱ ὑῷρ. Ἐζθομ. ΧΥΤΗ͂, 2. Ῥγδδῖογε 1ορίϊασ ἴα 
«οὐ. Ο)ιῖε. Τῦλι. ΧΙ, 8. δὶ πὲδὶ} ἔπ ἴοχεα τοβροῃάει. 88. 
Υ, 5. εἰς παραβολὴν ὀνειδισμοῦ., αἱ παραβολὴ 681 ργονεγδέμπι 
δαγοαδέξοιιπι, ἂἀδ αὐ ποίίοῃο νἱὰ. ϑδιέσογὶ 1λε6. Ἐοοΐ, Ὑ. 1|. 
ο. 56Ης. Εδδάδπι ἔοτιιυϊα Οσουσεὶς ἀθοάπδ ἔπ Ἰῖρτο ΤΟΡΙΔΘ 
ἐ8Ρ. ΠῚ, 4. υδὲ Κμῆρ. ξαδιέαπν Ἀαῦφς. ϑιγας, ΠῚ, 51. παρα- 
δολὴ εϑῖ φαρίσπεία διιδὲϊπιλον δὲ πιαρὶδ τϑοοπάϊέα. ϑῖταο, ΧΙ, 
“5. παραβολαὶ, δεπέοηξέαο αὐδοοηέδξαα, δὺϊ οπιαΐηο δα φ4μαδ 
οι γοσοοπάϊέα. ϑῖταο. ΧΧ, 40. παραβολὴ, σποπιθ, 560. 86Π- 
ἐεέέα ργανέδ, ἀομέα δὲ βϑαρέδηα. ϑ8ϑὶ:., ΧΧΧΊΧ, 53. ἐν αἰνίγμασι 
παραβολῶν, ἴῃ δοοϊρηδῖὶθυθ Ῥδσαροϊάσιπι. γιὰ οἕ ϑιγδο. 
ΧΙΨΨΗΙ, 16. 1014. ΧΙ, ΠΙ, 18. παραβολῶν οἀ, “214. ἴῃ παρεὲμ’ 
βολῶν τυυϊαπάυπι εδῖ. Ἐεδγοῖ, παραβολὴ ; πραγμάτων ὁμοίωσιφ. 

᾿᾿Ιϑολοῖ, Ἡοπιογὲ 1). β΄, νυν. ιάά4. παραβολὴ » Ὁμοεωματεκὴ πράγματος 
τοῖς ὑποκειμένοις παράϑεσις πρὸς δήλωσιν ἐναργεστέραν. 165. 
Οὐ μὲ Μ5. Βγοπι, παραβολή ἐστε, ὅταν ἀνόμοιον ἀνομοίῳ 
ἀπεικάσω, οἷον λέοντε ἄνϑρωπον ἢ φυτῷ. ϑμέαάαδ: παραβολή, 
λόγος αἰνιγματώδης καὶ κεκρυμμένος, πρὸς ὠφέλειαν φέρων. 
τὸ οόβὸ νων ον Ῥλίώοί, 8. Ῥαρ. χδοό. οἱ Κ᾽ογδεὶξ ΤῬλέδοῖ. ϑαογ. 
Ῥ. 1. Ο. Ἔ. ἢ 

ἜΠὥ ΠΠ4ΡΑΒΟΜΒῚΝ,  αἀἶσο ργονεγδέιι, Ὁ. Ἐ 2 6οἷ,, 
ΧΙΙ, “5. - Ὑμο τώρ. Ἐσϑοῖ. ΧΧΙΥ, 5. ᾿ 

ΠΩ ἜΝ ΠΑΡΩΒΟΜΗ͂Γε, ἀἶοο ἐπ ῥγονογδέο, Ὄυϊο ὉὉ. 
Ἐ 60}. ΧΥ͂Ι, 48, : 

: 



“ἜΠΩ ΠΙΔΡΑΒΟΛΗ͂ Ν -- ΤΙΦΡΑΓΡΑΦΙ͂Σ χ8) 
,ς ΞἜΈΠΩ ΠΑΡΩΒΟΛΗ͂Ι Ν, ἀἶοο ρῬνονονγδέμπι. α δι. Χ ΧΊΤΙ, 

5, «δ᾽ ροβὲ "7σραὴλ Ῥυποῖυπι ροπθαδηπι δδῖ; τὑξ᾿ νδσο Ἰορί τως 
1π' Οοά. Οοὲδὶ. 1. 46 ἥερογέ. Ον. Χμέε. Ῥ. 11. ». χ58. 

ΔΕΓΟΜΕ ΝΗ ΠΑΡΑΒΟΜΉΗΝ, αἰοία ραγαδοία. ὃ.} 
ῶ. Ἐποοῖ. ΧΥΤΠ, ἃ. - τοῦθ ὕω. Εζεοι. ΧΧ, 48, -- 

ΠΑΡΑΓΓΕΔΛΛΜΏ,, πιαπᾶο, ργαδοίρέο, τοοο, σοσινοσὸ, 
σηγιεπέϊο, αεπιιπέξο, Ὅς, αἰἶσο, ἴοβΒ. ὟΊ, γ. Αἀάο δὴ. 1Π|, 4. 
δεο. οοἀ, Οὐδ᾽ -- ΣΡ ΗΙΡΏ. ἐγαηδέγα γζασίο. Ἐμᾶτ, 1, 1. 
παρήγγειλε φωνὴν, ταλπάαθαὶ νοσδαι, Ἐ. 6. ἱΏΡοβαϑῖ νοῦϑ ργδθ-» 
σου ῬΏΒ]106 ῥτοιμο ρα. Οοπίος 2 Ῥασ. ΧΧΧΥΙ, 22, Ὁ 
Ῥυ χἢ ΗἸΡΒ. δοπνοσο. 1 ὅ8αι, Χ, χ7. παρήγγειλε Σαμουὴλ πανεὶ ' 
τῷ λαῶ πρὸς Κύριον, σογινοσαδαὲ ϑαιαθοὶ οὔππϑαι ΡΟΡΌΪ Στ δὴ 
Τλοταΐππτ: Ὁδὲ 4111 ἰδ τὶ συνήγαγε ΒαΡϑὲ, 80. παραγγέλλειν 66 
Ἐ. 1. 6]! ρί1ο6 ροβίϊιπι, δἵ ποῖαϊ: ἐμἦϑγδ, τὲ ααἱ οφγέιρῆν ζοοτεπὰ 
εοἠπνεπέαπε, Ὦ. 6. ΟΟπρΟσαδ. - ὈΡιᾳοέαπιο. Τα, 1, το. “- 
ΨΌΦ: νου ΡΊΒ. οἵ ΗΙΡΕ, αὐαέγο αοίο. ι ϑα. ΧΥ͂, 4ά. ΧΧΙΠΙ͂, 
ὃ. 2) Βερ. ΧΥ͂, 22. δὲ 4}10]. - γ͵Ὶ146 δ] δὲ 8. κηρύσσω. 

1714}Ρ.4 ΓΕΖ, ἀοπμποέαέῖξο, πιαπααέτπι, ρυαδοορέμση, 
δέον ἀξοέμπι, ἀαὐλογέαξέο οὁὴ σοπϑέξέμεπε, ὈΡΌΦΟ, αμδομέξαἐξο. 
χ ϑά,, ΧΧΙ͂Ι, τά, Κμίρ, αὐ ἐπιρονέϊεπε ἔτεμεν. Σ 

ΠΑΡΑΓΙΓΝΟΙΜΑ͂), αὐνοπῖο. "Ὧμ, αἶσο. «Ἱἱ, 566, οἃ, 
Οοπιρί. 4 ϑᾶτα. ΧΊΥ͂, 4, παρεγένετο. ΤΥΡΌΣ Ὠΐο νοοῖ ἼΌΝΜ πο- 
τοί αι βοιῖοὶ οσϑιξοι 8 7 ἢ: ΟΠ ΘΗ ΘΟ.» ἱπηη]0 ὯὩΘ» 
οοδβδατίαιῃη, ]Ὲ τε]! 4υΐβ Πρ τὶδ ἸορίτυςΣ ἦλθεν, οἱ εἰσῆλϑεν. -- 
ΜΊ3, νοπῖο. Θεὰ. ΧΙΨ, .ὅ. ΧΧΥ͂Ι, 82. ΧΧΧΥ, 9. εἰ Δ110ὲ 
δααρίυβ. - »ῈλῚ ΗἸΡΒ. 8 9»Ἐ9, μογέΐπσο. Ἐμιδ. ΥἹ, ά.,.΄ 
ἜΣ ῆ. ϑγπεπι, ἴοτοα. ΧΤΨΊ, 1γ. καιρὸς παρέγένεξο, ἴϑηιρὰ8 
Ῥενεγωποίϊέ. - Ἠδη, 60. ἴοβ. ἘΧ, 12. } Ά6Ρ. ΥΧ, 27. - 0053, 
αρργορίπημο. 1 Ἄθρ. ΧΨΗΙΙ, 56. --- ἸΝ4 ΝΊΡΒ. ἃ Ἴϑὸ., οοπσθα 
πἷο. ον». Π|, 11. - Πὰν ῬῚΒ, ργαδοίρέο, Οϑ. Τ,, 16. 80. ΠΣ 
εδι ἢ. 1. ῥγαδοίρόνγ πμρέξο βέηδο, 8. πιαπάϊαγα αἰϊομὲ,. μὲ αἷὲ- 
μσγῳ αὐσαέ, δἔημο αἰφιξα αἱοαξ. - Ἀγω, γονσογίον. ἸΝασι. ΧΙ͂Ν, 
6. 1ο6. ΧΥΤΙΙ, ὃ. 5 Ἐπὰν. ΥἹ, 8. τϑβροιάθε. Ἅμα], ὃν, 

κύνα Ἐπατ. Ὑ, 8. 5 Εδάτ, ΥἹ, 19. ομαϊά, μῦν, σοηὲέ, ᾿ Ἐβάτ," 
Ψ, τό. ΝΕ 

ΠΑΡΑΤΙΝΩ ΣΧΩ, ργαοίερο. 4 Μίδου. ὟΙΙ, “5. παρα». 
γνῶναι τὴν ἱερὰν βίβλον. ἴιᾶ .Βὲἐοίδμεδ. δοὰ παραγινώσκεεν ποῖδϊ 
Ῥγαοίογ. ἐπ δὲ αδημεπι δέαέμογθ, ροΡρόγαπι ἑἐμαΐέσαγνα, εἴ, πὲ τοοῖο. 
τοοποσὶ Βγεέδολποέαάδγδ, 4αϊδ ποὰ ἐπε] ρίτυΣ, ἀπά Βυΐο 
ψοσθο 1116 δἰραϊβοαῖῖο, δυηξ ρμοϊῖϊυδ 116 εχραυρομάα ὁ 86. 
δᾶῦτο. ἴδοι ὑτοπαραγνοὺς οοἄ. “417ες. οἵ οα, Οοπιρὶ. τοοϊο Ἰόσυπξ 
σεαραναγνθὺς . ἡποα εἴδη μίραέωο οἱ ϑ'γγιεβ δα ργαβϑϑσιηῖ. 
δῖ. εἴΐδαι οοἂ, “476... 5. Νίαςο. ἴ, 12. παραγινώσκω, ὉΡὲ αἰδὲ 
τϑοϊΐυβ παραναγινωσκω. Θεῖδ ἐδ αδὸ γαγίοῖαϑ]) οι Οἢΐ8 6 οὐαὶ» 
Ῥεπάϊο βοσίβοη δὲ... δὶ 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΙἿΣ, οἐγίμδ, γωποίπα (πὰ νοσὲ [εβαΐδθ 
..}. ΣΤ ίραία ἀποαπο εἰ), ψώα ρέσέογοα αὐλᾳιξα ἀφἐλπθαπὲ, 
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᾿ηπδοὲν. », έμπι πὰ ἐδελοεβδῶς απειϊδδὲδ. Αι. 165. ΧΙ ΤΡ, 
.4ὖ. Αδιποάσπι δαΐμπι ογγανῖς βέρφέέμδ, αυλ Βαπο νόοθτι δᾶ 
ΠΡΊΝ ττγαπβια τ, 

ὙΠΗΡΑΓΡΑΦΩ, ἑοῖο, αὔτορο.. οο νοτρο δα. ΥΊ, ὃ. 
τἰϑ8 68: 7πη0. {πέὲ. ὅπως ἂν μὴ παραγραφὴ κατέναντι τούτου, Ῥτο᾽ 
οὐδ α]ά, ἘΣ Ὁ “Ὁ 1) πε ποη ἐγαηδρτοαϊαίμν. Μοπεξαιισοηέωδ 

ΤΩ816 ἔγδηδίδιι: μέ ποπ νἱοίδέμγ, 6 σοηδρθοίμ σἰμς, Ῥοιΐα8: π 
αὐνοροέμν, ἐοῤέαέμν., ποδοϊπα ἴων, 80. 16χ. Ναιι υἱείπια νεῦρα 
αατέναντο τούτου» πι8}6 Ὦτιο τα]αῖα, 84 Ὁ5} - 9 2 ν. 9. ροτῖϊ- 
δοτο,. ἄοσυϊς δολαν εηδογρίωδ ἴὰ απὲπι. ἐπ Ζ,απ. αὐ ἀ. . 114- 
ἐγοῖ. παραγράφεται, ἔκβαλλεται. Ἢ 

᾿ΠΑΡΑ͂ΓΏΩ,, ἐγαάμοο, ἐγαπδνεῖο, ἐγαγιδῖγο ξαοΐο, .αὃ- 
ἄμοο, οἴ, δι Ὀἰπιρ!])δοῖο ἑαυτὸν, ἐγάπδδο. πΌΣ ΗΙΡΉ. ἃ 52, 

 ὑποίξπο, αεοίδηο. ὅϑγπωπ. 2 58τα. ΤΠ, 257. παρήγαγεν, 86ΟΥ δ: 
. αϑάμαϊέ. - υΌΝ ΗΙΡΒ. ἃ, 0. ὅγπιπι. ἃ 58. ΥἹ, 10. παραγα- 
γεῖν, αὐαάμοονο 8. αἰἐνογίαγ δ ααἱ 86. - Ἔ3Ψ : ΣΡ. ν Καὶ δὲ ΠῚΡΒ.- 
188. ΧΥ͂Ι, 9. παρήγαγεν, ἐγαπϑέγθ᾽ ζεοῖε. θαι. ΧΥ͂, 18. πάν-- 
τες υἱ παῖδες αὐτοῦ ανὰ χεῖρα αὐτοῦ παρῆγον, Οτγαμ68 86τνὶ οἰὰ8 
δα πιδηυ8 δἰυ9. ἐγαποίδάπε. Ῥ541α, ΟΧΧΥΠΠ, 8. οἱ παράγοντες, 
Ργαθέογθιμπέθδ. Ῥδαᾶΐα,. ΟΧΙΜΨΠ, 5. ἡμέραν αὐτοῦ ὡσεὶ σχιὼ 
παράγουσε, ἀϊο8. οἷυδ ἴδηφυᾶπι πῦρταὰ ρῥγαδέδν σι. ΟΟῈ δα 
1 ΟοΥ. ΥΙ1, 51. ΟΟ86). ΧΙ, λ1. παάραγε πονηρίαν ἀπὸ σαρκὸς 

σου, ἐγαηδίγε ζας ν6] ἀοροίίθ πιϑΊυτη ἃ οᾶτπὸ ἴυδ, ν6] σοῖροσθ 
ἴαο. 4446, “14. Ἰότρια. ΧΙ ΥΙ, 17. ὉΡὲ ἀ6 ἐσιροῦο Δἀ ἰδενωχ. 
- ΔῚΣ, ποίδοοο, Ἐπάν, ἸΧ, 2. παρηχϑὴ ἐν λαοῖς, ὉΌῚ ἀΟὰ ΩΨ 
Ἰοβεευδῖ,; 8668 δϑηβμι δχριθϑβουιηῖ ὅ Εϑάτ, Υ΄, οδ, εἰς τὸ παρά- 

“ γέιν αὐτοὺς ἐκ. τοῦ «““ιβάνον ἕυλα, ὑἷ ἐν 
1λθαπο, ἘΡῚ ἱπ τόχῖα Βορτν. Ἐβάσ. 1Π]|, 7. 681 35. 
᾿ς ἈΠΑΡΑΓΩΓΗ), ῥνοάμοεξλο, αὐάμοέέο; Αἀάϊε, Ἐ δι}, ΠΠ, 

18, 890. Κεἰ. ἀγπαδὶ, ἐφαντίᾳ παραγωγὴ» ἈΒ]1. παραγωγι 6856. 
᾿ σιάοίυσ 1. 4. δίπιροκ ἀγωγὴ, νείαθ γαξίο. Αἀᾶ4θ Μίεγοαοέ. 1.᾿ 

Ῥ. 59, 2. εἴ 581, 14. Ξ 
ΤΠΑΡΗΓΏΜ',ἪΣΚΟΣ., αἀπροζωθ, νψ6ὶ πογπια, γερωΐα, : 

ΣΧ, σηρμέμδ. 168. ΧΤΙΙ͂Υ͂, τό. ἐν παραγῳνέσκοις. νεὶ], τξ 
4}11 Ἰερυηῖ, πᾶριγωνίοες.» δῖ περιγωνίσκοις. Ὑ᾽άθ δα Ἀ. ], 
Οαρροίίὲ ποῖα ογἱέξ, Β. 515, . 
Π4}5» 1 ΔΕ]ΓΜΖΟΑ͂, ἐκαπιρίαν», ὀχεηρέμηε. 12}, ,ϑέογοτεδο 

Τοτο. ΥΠΠ, 4. 1Χ,.21. ΧΥΎῚΙ, 5. ΝΟ; ροββιιπι ἃ βι61ροίγατο, 
αὖ οτοάδι, ΓΧΧ ἴπ ομηπῖθι5 18 Ἰοοἶβ ἰοοο 155} 1ἢ σοάά. 518 
ΣΏγἐη1586 Ὠ5η0}",, ;ἱ οοὨϊθοῖς' Οαρροίέμα ἴῃ ποξὲδ ογἑεὲ, δὰ Ὦ. 1. 
Ῥ. 525. οὕπι οϑπβῖεϊ, 886ρ96 808 ξῃρθῃ δ 815 λη ἀυ]ρεπῖίεὰ 1186» 
χὶῃβ νϑυιῖ5880. Παραδειγμα, υἴ διχεπιρίμπι, Βαυὰ χῶτο ἀδ6. 118 
δαμέθοξαν, αἰ ΡῈ] σα α ἱρποπιῖπΐδθ ΘαρομπποσΣ, εἰ ρυπι θη ο 
᾿παπιδαῖας, Ὡἴ Ἔα ρ] τ 4}}}8 βαθς. Οομξ, 265, Ν, 7. 8.. 
παραδειγματίζω. -- "Μ, ϑρεσμέιη. ΝΝΑΏαπι, ΠΠ|, 6. ϑήσομαξ 
σὲ εἰς παράδειγμα, Ῥομπᾶμι ἴ6 ἴῃ Θαβηιρίιμι. Γπιελορίτυν 6 Χς 
δχαρὶτπτι ροσηζέδοτιίδ,, ἂἀδ αὰο 1τὰ 4, Οεὐέξμδ Ν. Α(,1.. ΥἹ. ο, χά. 

- 

« 
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ἹΠΦΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙ ΖΩ --- ΠΑΡΑΔΕΙ ΚΝΥΜΙ 189“! 
᾿ ᾿ ἢ ἣ ν ! . ς, ὁ Τεγέξα γαξϊο νἱπαϊίοατιαϊὲ 6δὲ, φμᾶῶθ παράδειγμα α Οναφοΐο αοέ- 

ἐμ7) 4μμπι ροστιξίδο Ργορέεγ ὀκοπηρέμηι ποοεδδαγία σϑέ, ἐδ οα6- 
ἐεγὲ οὐπιξέϊδωδ ἃ ρεοοαξὲδ, φιαθ ργολέδονγἐ, ρεεδέξοέέιεα ἐπέονγοοί, - - 
πιδέι σορηέέαε ρΡοόσαα ἐεγγϑθαγέμγ. 7αοέγοο “θέοτ δα φμοφμθ ποδίγέ 
δ. ἸΏ 0] ;γὸο παχὲπιΐβ ογανέδοϊγεξθαιθ ρμοθηΐδ αἱοεδαπέ. ΝΟΣ 
108]6 ᾿ἴδαπ8 ΓΧΧ μδὸ σοοα τιδὶ ΒΏΠΕΡΤΟ ΝᾺ, βῖνο βδῃο νοσόπι 
ἴπ ποίΐοηϑ σροομΐὶ δοοεροτΐηξ, δἶνϑ ποιϊοπθαι δρεοέαομίϊἑ εἴ 
δ] Θοοτίπε, - Ὠη23ῆ. Εχοά. ΧΧΥ, 9. 1 Ῥᾶσ. ΧΧΎΤΗ, 11. 15. 
8. 19. Ῥτβοῖοσει Ἰορίτυν δρυὰ ΤΧΧ ἹΡΐρ. ΙΧ, 8. 460. ο΄ 

᾿ Ορπιρί. ὯΙ σοτρα ὅσται εἷς παράϑειγμα ν0}] 46 βαο δἀάϊἀδτυηῖ, 
γ6] οοπτΐμαπε ν᾽ ΟΏ πὶ 8]18 1πτεγρτεῖῖα δὰ σσοδηι 7450} Ρθτ- 
εἰποηῖοηι; π8π| 4186 8118 δπι, ἔδο 116 8} 411}8 σοῃβρίδὲ ροββαπῖ, 
ϑῖγδο. ΧΙΧ, ὅ. υὺἋ δἰδιαδῖον πὶ δισπιρίμηε ἰπδῖρη δ᾽ σΔΘΙΘΤΟΓΌΙΙ. 
5 Μαοο. Τί, 5. ἐχοπιρίωπι ρεπέξξοτιἐδ. Οοπέ, Ζοπιοοέλσοη. Ῥ. 555, 
40. εἀ. Πεὶδξ, Τοίγδ, ΤΥ͂, α5, 8. ΙΧ, 48, 5. Ηδογοῖ.. παρά-. 
δειγμα. ὑπόδειγμα» ἢ παρασκενασϑὲέν τὸ ἔλαττον εἰς μείζονα. 

1154} »..ΔΕΙΓΜΑΤΙ ΖΩ,, φκεπιρέωπι ζασῖο, ἐπὶ διόπερ ζίμπε 
Ραπῖο, ραέαπι ἐγαάμποο,. ἐρποπιΐτιέαα ἐσροῆο. 4 Ηϊρδ, ἃ 
9.5) διεδρογεῖο. ἸΝΌΙ. ΧΧΥ͂, 4. παραδειγμάτισον αὐτοὺς τὸὸ 
κυρέῳ) ρμόέξοαο ἐρτιοπυΐσιέαθ 11105 ἐχρογιὸ Ἰ)οτάϊπο. Οοπξεξ 
Ἡδοῦτ. ΥἹ, 6. - ἮΛΘῚΠ᾽ ὈΩΡΏΜΝ Ομ]. αἰδαπέον, ἐπὶ ἤγιεϑέα αἶϑ66. Ὁ 

Π φογ. Ὥκῃη. ΠΠ, 5. δεο. ςοἂ, Ολὲδ. ἈΡῚ γοιθυπι ρΘΏ6Τ18 ρτο 5ρ6 619 
φῬοβυσταηῖ, 00]]. 1], 20. (96.). ΤΑδοσοέ. αἴτοαιιο ]οοο ἀδηυα ᾿ 
γᾶρα ἰγϑηβί}: εἰς ἀπώλειαν ἔσεσσε. -- ὈΚΏ, ν{πὶ ἔαοΐο, 
ἴετ. ΧΙ, 22. παραδειγματισϑῆναι τὰς πτέρνας σου, μὲ ρμιδίδε 
πὸ ἑρποπιΐγιδαθ ἐχροπαηέ, ἘὮ.. 6. γοέσραπίμν σαοαπδὲ ἐμξς 
γοοεπι ΒόΡτ. ᾿ἱπίογρτθίαβ ἢ, ]. ἀ6 τοιθοϊΐομα νϑβιΐαπν δὲ πιᾶδ- 
ἐἴοπα οὗὐδοοδποττμ τοῖα θαρ] ἰσατυηῖ, Ῥοδαετγαπε ἰἴδαυθ ἢ.]. ὁ 
{τεγ νΟΟΔΡΌ] τ σΘΏΘΙδ ΡΥῸ ΒΡΘΟΙΘ ἱρποπιηἶδθ ΡΏΒ] 86. -- 
ΜΛ, νἑάδο. Ἐπδοῦ. ΧΧΨΤΙΙ, (1.5. ἐναντίον βασιλέων ἔδωκα σϑ᾿᾿ 
παραδειγματεσϑῆναιγ), οοτᾶμῃη τορὶδιι5 Ὅ6αϊ ἴθ ἰρποηηὶηΐδθ 6χ- 
ρΡοποηάυτῃ. 7146 7 εν. Ν. Τ. 8. Ἀ.ν. Ἐδῖβον, ΧΙ, 11. τὸν δὰ 
ἀρξάμενον ἐφ ἡμᾶς παραδειγμάτισον, 6606 δκοπιρίμπι ἐπ διπι, αυὶ 
διοῖοι δῖ Βοστπι οσηῃέϊι. ἡ 

ΠΑΡΑΔΙΕΜΓΜΑΤΙΣΊΟΣΣ, ἐναάωρίῖο, φπα φιῖα φοπιρίο,. 
αἰξῥα οέαῤωμίέμν, ΑἸ. ϑ8ῖτ. ΧΙ͂Χ, ὅ. ξηρανθήσεται ἐν παραδειγμᾳ-- 
τισμῷ μείζονι, ἰαδδοδῖ π᾿ ἐχοπιρέμπι ταδῖὰ8, ψ6] δ πηδιοτέ 
δἰῖ Ἄχθρὶο. γίας εἰ «4, θῖν. ΧΧΊΤΙΙ, 1. εὐ ὅ Μδος. ΤΥ, ει. 

Ππ.4}Ρ 4427] ΚΝΥ͂], ἀοηιογιδέγο, οδέφηαϊο, ἐπαείοο. Ὁ} 
Ἡ!ΡΆ. ἃ »Ἐ", ποέξῆοο, Ἐποοῖ, ΧΧΤΙ, 4. παράδεεξον αὐτῇ πάσας 
τὰς ἁμαρτίας, ἀεπιοπδέγα οἱ ἴοῖ διὰ 8οο]οῖᾶ. - ᾿κθηη, ηιέγα- 
δὲέε Γαοὶο. ϑεοιπᾶυπι Τ᾿ μϑοδίμπι Ῥ5. ΧΧΧ, 27. δρυά ϑγηισιὰ- 
οἄμεπι Ῥτὸ παραδοξάσας (4υοὰ οπέγαιιο. ε ά Μ.58. Τλδοάο- 
γείο οἱ ᾿γωδίο δαἀϊ ᾿ι8811} Ἰδριῖως ὁ παραδείξας, 4π πὶ ἰδεῖῖο- 
ποῖ Εἰ μδοδὲῤ ἃ ἸιθταΥ 8 νἱτἱδῖαηι, δἵ τηδγᾶτι ΘΧὨ] ΘΙ: ΟΠ 6Πλ 
γνοοἱβ παραδοξάσας 6886 8ϑἴδτυϊς πε αιοονμδ. 888 ταϊῃὶ 869 
οὔδ, 8ο ροΐλι3 οοπίσασγίομ δία θά υπιὶ 6666 νἱἀφίυγ. 1. εοτίο 
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παραδοξάσας 6ὁ8ῖ Θαιδηατῖο δα ἑδχίππι Βοῦσ. δὲ οὐπὶ ΕΝ εἷς 
Ἡ. 1. πεϊγασωΐοδο πιοάο αἰζομὲ αἰέᾳιξαῖ ἐχἤέδεγο ας αεδέαγε,. 
Βδ6 8.18 6686 νἱ ἀοῖαν δγημπασΐμδ σοοο παραδεέκνυμι. Ἠαθεὶ 
εἰΐπι παρὰ ἴτπι σοτηροδῖς 8 ἢδυά χᾶγοὸ ποίΐομθι ἑηδοίξέξ σα ἐμ- 
σχοροοίαέΐ. «- ὩΜῚ ΗἸρΗ. νέάογε ἔαοῖο. Ἐποὰ, ΧΧΥΤΙ, 8, 
Τιερίτος ργδοΐοσθα δ. ΧΙΥ͂, 7. οὲ ὃ. βεο. οοά. Ολές.. 

ΠΑΡΑ͂ΔΕΙΣΟΣ, ραναάίδιεδ, βογέμα δὲ ἐοὸμα ἐγγιριειὰ ᾿Π φεῖ αφιὲδ αδιεπαάϊαηιδ, Δ, ἤλογέμδι Οϑῃ, 11, 10. ποταμὲς δὲ ἐκ- 

ΩΣ 
᾽ 

,ὔ 

σορεύεκαν ἐξ ̓ Εδὲμ ποτίζειν τὸν παράδεισον, βανίω8 ἀὐέϑηι Θδτο- 
ἀϊτουν ἐς Ἑάδῃ δὰ ᾿γεϊρδμάσπι ραγασίδιωτι. Οοη. ΧΙ, κὸ. 
δορί οἰϑαΐῖ οπιῃ δαὶ οἰγουμπιϊδοθηΐθηι Ἰοτάδη 8 σορίοηεπι, ααοὰ 

 ἴοῖα 6δ86ῖ ἱτεῖραῖᾶ, δηϊθαυδ ΤΏ 608 ϑοάοπίδπι οὲ Οοπιοχτίνααι 
ὀνοτίοσεϊ, αἷς ὁ παράδεισος τοῦ ϑεοῦ, Ἰδπιᾳθδπι ρΡαταάίδυ5 οἱ. 
Νυαι. ΧΧΙΥ͂, 6. τοπτοτῖα [βγδθ] 18 ἀϊοσπευς ἔμ8δ86 αὐσεὶ παρά- 
δειίσοι ἐπὶ ποταμῶν. - 533, ἰάθηι, [68. 1, ὅ0. εἷς παράδεισος 
ὕδωρ μ᾽) ἔχωμ, ἰἴδηαῦδπι ρατδάϊβιιβ δαῦδπι ποῖ ΤᾺ τρμθῤὰ πε 
Ὀ18,) ραγαάίδιιθ. Νείοαι. 11, ὃ, ΟΟ6]. Π, 5. ἴοῦν. οἱ τ, ΧΧ 
Οδοε. ΜΡ, 15. ϑίσαο ΧΧΙ͂Υ͂, 51. ὡς ὑδραγωγὸς ἐξῆλϑον εἰς 
παράδεεσον . ἴδηᾳφυδηι Ο8Π8]}18 ΕῚ ΡῬδτδαϊβοπι ἐρτϑάϊεβατ. 
δαδδβη. ν. 4. ἐπεϑυμὴσε λούσασθαι ἕν τῷ παραδείσῳ, νο]δοῦ δῖ 
Ἰανατα 86 ἴῃ ρατδᾶΐβο. Ῥαϊδθξ εχ Ἀΐ8 Ἰοοῖβ, αυοά παράδεισος, 

. λογέμπε ργαθοέριδ ἐγγέσιεπι ἀδηοῖοξ, η 46. εδἰΐδπι Ζδογολίο 
παροδεεσος δα ρουΐξω τόπος ἕνυδροςγ ἢ εὔυδρος, ἐν ᾧ περίπα- 

:οι. Οομξ, Αροο. ΠῚ, 7. -0011. ΧΧΙ], 2. δὸ 4ιδε ἂς Ῥατγαᾶϊβο π᾿ 

ἸΝΙοἄϊα δὰ Βαρ δῖαπαπι πιορΐοπι ἱηϑιϊταϊο, οἵ ηᾶρπαπι ἔοηῖεπι 
Βαρδοωῖθ, 4υΐ τοΐυπι Ῥ]απίατι απὶ ἰσάέρανοτῖς, τηδιηόταὶ ΖΦ οάο- 
γιρα δϑέσιεδιδ 110. 1. Ρ. 100. Εαυθ 58:88} ρσοσῦ] Διιδὲο γοσθαι 
δοοορὶς Ζλσορλγαϑέμδ 110. Ὗ. 6. Ὁ. Οὐπι δηΐπι ἰδὲ παγσαββοῖ, 
φιοά ἴῃ ϑγτῖα οϑάτι οαπι ἸοπρίΓαἀΐπο ζαπὶ ογαβδίτιιἀΐηα ῥγδθ- 

᾿διαῃεἰδδίηδα. ἠδδοδηίοσ, δαάάϊτ: τοῖς δὲ παραδεέσοις ἔτο καὶ 
μείζω καὶ καλλίω. Ιἥατι αυαοὰ δίο μὲσ παραδείσους ἐοσα ρταθ- 

΄ δἷριυθ ἐγγέρμα ΓΕ) ΟΧοεὶτ, ΘΣ 80 πιϑηϊξεδϑειπι, αποά Δ]185 

λ 

, φίδι ἴῃ. βδοτῖδ᾽ ἀδίθ 80 Ῥγοΐδῃῖδ πιοππιθιτβ ᾿ηνδηΐἑδηπιυ8, 
᾿φεάγοϑβ ἴῃ Ἰοοἵδ ἱτεῖρ 8 ἔῃ ΘΠ] οτθαλ, 4υᾶπὶ 4111, δηιρ! τα» 
᾿ἀϊΐπεπι δἀο]οϑοθσθ [πἀ46 δῃϊηαι ΒΙ]Θαπι δ ἐἰδηΐοσια [8.86]8 οὐπὶ 

᾿ ροάγέδ ἑμκέα ἀφιαϑ οοταραιαῖ. γ᾽ άθ. οἱ Εσϑοι. ΧΧΧΙ, 5, δ6ηα. 
'φὲ Ονὲα, “πιον. 110. 1. ΕἸορ. ΧΙ. γ' 1ι. δὲ 12. δὸ ιοί 
ὲοδ. εδ 1,ἐρπὲθ δ. Ζέδαμο αὐ Τεπερέμπι αεαϊῥεοαπαάίμηπε μειἐεἰδ 
Ῥ. δηδεᾳι. δε οτἱρίπο νοοὶβ παράδεισος νἱὰδ ρτδεῖθς ἤδέαι:.- 
ἄἴμπι 1) ὲ55. Πϊδοοί!. Ῥ. ΠΠ. Ρ. 2410. Ζ ες. Ν. Τ. 5. Δ. ν. 

| ΠΑΡΑΔΑΕ ΧΟΙ͂.41. αοοίρίο, γεοἱρίο, δμϑοίρέο. μ", 
ονο. Ἐχοά. ΧΧΊΙ, ι. οὐ παραδέξη ἀκοὴν ματαίαν, ποι διμδοῖ- 

ϑίο 1 Τίπι. Ὗ΄, 19. κωαεὰ πρεσβυτέρου κατηγορέαν μὴ παραδέχου, 
οομῖγα ρταϑϑγξοτιτ δΔοουθδιϊ οΏθηι ΠΟ δυδοὶρθ, Ὦ, 6. δοοιιβδ- 
εἰοπὶ π6 “εἴασε αύεας. 810 οἴλαπι λιίἑοδέγαξμα ἀ6 ἔἐξ, «Ιροίί,. 
Ἴγαπ. 110. ΥΠ|:. 0. 36. οὐ ϑαυμαζρε. ἔφη», τῶν μήπω προσδέὲχο-- 

- 
τ - 

, Ρὲσα τυαυλοτθῖι ὙδηΌτΩ , ἢ. 6. πορ Μαΐίεπι ᾿λαδεὐΐδ τυπιοτὶ γαηο. ᾿ 
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αἕνων τὸν λόγον. Οοπ, Ζεν. Ν. Τ. 5. Β. ν.᾽ τ ΠΧῚ, ὅσηφ νοΐᾳ, 
Ῥχον. 1Π|, 12. μαστιγοῖ δὲ πάντα υἱὸν» ὃν παραδέχεκαι, οδειιραξ 
δυΐεπα πηυπιαμθπιαιὶο Π] ἰτιπὶ, απδηι απιαέ. 

ἘΠΑΡΑΜΉΗΜΟΙ , ργαδ πιὸ ἔενγο, εδἰρηξῆοο, αδοέαγο. 
ΟΝ ΗἸΡΒ. »νἑάογα ζαοίο. Ἑποὰ. ΧΧΥΠΙΙ, ὥ. 480. σοά, 1ο6.᾽ 
Ἠϊοέπι. παραδηλωϑέν. Ῥτδδῖοτοα Ἰερίτον βαθὺ νὸχ δρυὰ 2 οπ- 
ὕα84. ν. 86, θΘι. Ποΐπι. 

114}.44] ΤΩ, ἐναάο, ἀερ. Πα τολς ΝῊ, αγὲὲ μεν δα 
ἐασ: 165, ΧΧΧΙΙΠΙ͂, 6. παραδοϑήσονται. Ὗοτδὶο ἴδϑο ξοχἕαβεφ - 

ἰποθηλ ἔοθποσαίτισ 6]. δταῦ. 1 418 ων» ἴῃ ὁοαπίαρ. Χ, ποίας 

3 εν δα σοπιπιεέδὲέ ξαοέα ἀδαϊἑίοπδ. -- πϑνε ῬΙΏ. ὀδιεηῖνα ζαασίο. 
Ἑκοά. ΧΧΙ, 15, ὩΒῚ δϑηβιιαι δχρσόβδογυμς, - ΜΊΣ, ψϑηΐος 
Ῥγον. ΧΙ, δ. ἀντ᾿ αὐτοῦ παραδέδοταν ὁ ἀσεβὴς, ἴτι εἷυα Ἰοσυαι 
εὠοσεοἶΐδέ ἰπιρῖυ8. - Ὅλη ΗΠΡΒ. ἃ "23, δἰ γεν ξαρίο. Ῥδαϊα. 
{{ὺὑ]Χ7]:͵, 5. παραδοϑήσονται. ϑεουπάυπι Τοιδὲραηπέέεπι Ἰεροτυτξ 
οΌτ 5770 Ἴλ5) πιῤδοσδιοπέιῦ., ν6] ἐγασεδπέμγ, ἃ Ὅλ. 584 ροῖτιδ 
ἀεάυποτοπξ ἃ Ὑ2, αυοὰ ἐγαλεγδ Ὠοῖδι, --, Π5η Ηρ. ἃ πξϑ.. 
Ῥετοιέίο, Ὦ. 6. νίηοο, αὐ Ρεγπέσέοπσπι αἶεο. ΝΝαα. ΧΧΧΙ͂Ι, ἃ, 
παραδέδωκεν, Ὦ. 6. διεδίθοξέ, -- γυεδη ΗΙΡΒ. πρωα οὔονάου 
εαἰμπινῖον,. Ῥτον. ΧΧΧ, 70. μὴ παραδὼς εἰς χεῖρας. ὯΘ6 Θομάς 
ἰαϊῖῖο., τῷ ΡΕΥ- Οδεσχοοϊδιϊομεβ δὰξ ἀοἸδιίοπεβ βού ρθοσδῃς- 
ἔεαι δΌΡ11ο188 466}10 θὲ νουθοσίβιδ ἀοπιϊηὶ, γε]: -011 ρσοάοσω 
δούνυτ ξαριτνοτ δὲ τθάποοσο ἰπ ἀοπιϊπὶ ροϊεδιδίϑιί, πτὶ, τιον. 
ποηῖο Οέσγο, Τυἀαδϑοσυπι πιρρί δῆτ. βδῶο δοπίθη αι ΘΧΡ]οδς 
ταηῖ, πὶ ΜΥΣ ΗἸΡΕ, ἐπνοηΐγα 7αοῖο. Ζαοῖ,. ΧΙ, ἃ. - ποϑὴ 
ἩΣΡΆΒ. ἃ π25, οοδοσο. Ῥ8. ΟΧΥ ΤΙ], 120. μὴ παραδῷς μὲ τοῖς 
ἀδικοῦσέ με, τὸ ἔγαδβ τὴ 1}}18, αὶ τη6 ἱπίωγία δ οίμηϊ, 
Ὁοπξ. δι: ΧΧΙΙΙ, 5. - Ὑ 05 ΗΙΡΒ. φομοίμαο. Ὡεαι. ΧΧΊΠΙ, 
1ὅ. οὐ παραδώσεις παῖδα τῷ κυρίῳ αὐτοῦ, Ὧοπ ἰχα68 δοενιπς 
ἀουιΐπο 50. [ο». ΧΥ͂Ι, 11. παρέδωκε γὰρ με ὁ κύριος εἰς χεῖρας 
αδίκων, ἰταάτάϊε δηΐμι πιὸ ΤΠοιηΐηυδ ἰὼ τηϑῆμδ ἰοέυδιοτοτ, 
Ὦ, 6. Ῥογηιδιῖ, δ ἰπ Ῥοϊοδβίδίοι ἐπὶ ϑέοτοπι, γϑηΐγεσι. 810 
Ἄσοωηι. 1, 28. παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ ϑεὸς εἰς ἀδόκιμον νοῦν, ιταάϊ- 
ἀϊὶ 1108 Ώθυβ ἴω τηθηῖδ ρδενθδαιη, ἢ. 9. Ῥοεμιϊδιῖ, υὦξ 
ταδΡἐδ ἘΠΕΙΗ͂υς Ῥτοοδάοσθηϊ ἴπ ᾿π51|616 δ 8 τὰ ΟΟΙ 8, 4ὲς. 
Βι8 86 ἀθάογδιηϊς, γ]146 δα ἢ. 1, ᾿ξ ούδωπι Ρ. 52. 810 δὲ Οἠγγ-: 
δἰοπιδ δὲ 411 Ῥαϊῖοβ τὸ παρέδωκε Ἀπ. ἵ,, η4. ροῖ εἴασε, Ρ6Γ- 
πιΐδῖξ, ἰμτοτρτοιδτὶ δυαῖ, ΕΠ ἀρυὰ ϑιξήαπε παρέδωκεν ἜΧροὨΐο 

᾿ τσ συνεχωρησέν, Ῥτοοῦῖ ἀυρίο ὁχ 7λεοάογείο δὰ Βλοπι, 1. ο. ΄ 
ὯΙ 114: τὸ παρέδωκεν ἀντὶ τοῦ συνεγωρησὲ τέϑεικε. ῬδΔΊτα. 
ΤΙΧΧΥ͂ΙΙ, 65. παρέδωκεν εἰς χάλαζαν τὰ κεήνη αὐτοῦ) ττδάίάϊξ 
δταπάϊηϊ ᾿υπιδαῖα 1Π]Ποσῶσι. - πη ΗἑρὮ. εώπαο. ἴε6. 1,11], 
12. παρεδόϑη εἰς ϑάνατον η ψυχὴ αὐτοῦ, τταάϊῖα ἴῃ πιοτῖθπι 688 
ΔΏΣΩΔ εἰμ8. Οὐμξος Οἱαδεὶξ Ῥλέϊοί. ϑαον. ραρ. 1οδϑά βοηᾳ. - 
ἤγρη ΗΠΡΒ. ρδινονιέγα ζαοίο, Οοτ, ΧΧΎΤΙ; 20. ὃ παρέδωκεν κ᾿ τ΄ 
θιος ὁ θεός σου ἐναντίον μον, ηιοὰ οδρνομιῖγο ταὶμὰ γφοὶε Ὅο-. 



, 
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γηϊηυβ Ὦσθι8 ἴατιϑ. - Εο ΗΠ ΡΕ. ρεγβοῖο. Ιοε. ΧΧΧΥΤΙ͂Ι, 
χ5. υδὶ ροβὲ παρεδόθην ϑυρρΙοπᾶυπι εβῖ ϑανάτῳ 5868 εἰς ϑανα- 
τον. - ὈΔΠ, αἰνέαο, εἴ ἐκ δάαϊυποῖο αἰδέγέδμο. ἴδε. ΧΧΧΤΙΙ, 
αὖ. - ὟΝ, ἐπ πιαῆμπι. ἘΒΛΉ, 11, ὅ. - 525,5 984]4. ὅο. Τ) 80. 
111, 29. - 115. ἀεδοοηο. Ἰγ)όυτ, ΧΧ, ὁ, ἕως ἂν παραϑδοϑῇ. 
80. Βὲοἐέκεα οὐτὶ Τγοπιπιῖο ΠῚ ἀοαἀχὶῖ ἃ. ἢν, αὍ)46 ΝΟΣ [πιὰ 
Ῥοῖϊιβ ἀογίναπάδ ἢ. 1. δϑζ ἃ Π1., αογπίπαγέ, αὐοὰ Ἀ. ]. 6γ- 
Ῥωρπαπαο σαρετα ποῖαι. - μ3, οἱαμᾶο. ῬΞ5. ΤΧΧΧΥΤΙ, 9. 
παρεδόϑην καὶ οὐκ ἐξεπορευόμην, ἰία ταϊδοτίας τταάϊιαβ,᾿ εἴ 
4υδδὶ πιϊδοτίατυτλ ὙἱΠΟῸ}18. ΘΟΠ ΟΣ 808 δυπὶ) (τ Θχίϊαδ ΠῸῈ 
δῖδαῖ. - Ὁ, οροΡὲο. [68. ΧΧΥ͂, γ. παράδος ταῦτα πάντα τοῖς 

ἔϑνεσι. Ν. Ὶ,, Οαρροϊμδ ἴπ ποέέ. οΥἑἑ. Ρ. δ11. παράδος δὰ 538 
κεῖτ, ῥτὸ 4πὸ Ἰδροτίηες 525, δὲ ἔῃ βααυθης θ8: Ὁ5 1} 1.1 
Ἐπ Ὁ. - ΧΑ ΡΊΒ. ἃ 3:5, ἐϊφιοξασίο. ἴε5. ΤΙΧΙ͂Υ͂, γ. αι 
Ἰοοο "9 λοη Ζαίλέο, ΙΜολαείξ δὲ 1Ζοινέλίο 166 1886 νἱάσηξιν 
οὐπὶ Ολαίάασοο οἵ ϑ'γγο ":λ , ἐγασιίαέδεὶ ποδ ρεοσαξὲθ ποϑίγδ. 
ἹΜΙΒΣ δυῖΐεπι παραδιδόναι Ὦ. 1. δοάεπι δθηϑυ δοοϊ ρθη θτ 6586 
νἱάεῖοτ, υὐ δαρτα ῥ581π.. ΟΧΧΧΥΤΙ, 9. γιά δὼ} μὺ3. 86. ́ 
φυΐϊϊυτν δαῖπι διὰ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν, ποπ ταῖς ἁμαρτίαις ἡ... υὧἱ 
'δϑᾶδο δἷο Ῥ6ηὴ6 δχργϑβϑοείπε πολομ θπὶ πηδίδρῃογίοδαπι νΟΟΙδ 
215. --οἸΔῸ ΡΙΒ. σδῃ. ΧΙΥ͂, 20. -, 20, νεπαο. ΝΘΏΘαι. Υ, δ. 
δὶ ῥτὸ παραδοϑήσονται ΑἸϊξ ΒδΡεῶς παραϑήσονται- - [)Ό, 
ΜΙΘΓΟ., ΟΟΥ̓Ο ΤΕΠΙΦΡῸ οἷο νοὶ ἐγαάίο. ἴε58. ΤΧΥ͂, τι. παραδώσω 

. ὑμᾶς εἰς μάχαεραν. - ΟἙ ὠω[{ἔἅὅὃ ὔ.ᾧῷ σονοπα. Ῥτον. ΧΧΥΉ, 44. ϑ8δουη» 
ἀσπι Βέοέλεπι ἂο Ὑγοπιπιέωπι Ἰερ ται 12, 8864 ἢ6 ἕὰηο αυἱἄεαι 
Δρρατοῖ, αυοπιοᾶο νοχ ρτιδοσὰ οὔπη Βδῦσ. σοποϊ]ατὶ φροδβδῖϊ. 
Ἀροῖθ ἴδαθθ τοπυϊῖ Παερόγδ δ Ἦ.}., 12 ἃ ρταθοίβ ἢ. ]. ἐχ- 
Ῥτίπι ρογ ἐσχυς ἰπ σοπιπιαῖῖδ ρτίοσῖβ βοοϊοίδῖθπι ἃ ἀδοτπ, παραὰ- 
δίδωσι αὐΐδηι δἀάϊταπι 6586 Ὦ. 1. ἃ ἰπίεσρτοῖθ δ βϑοϊνεπὰδο 

᾿ βΘῃ(Θη 186 σδι!88 1000 ἐσεί. Οὐμπξ, οαρ. 1, 14, Ὁ ϊοίξας δὐΐθαι 
παραδίδωσι Ῥαδϑῖνο, ἐγασίέμν, ἐγαπδὲὲ ἐπιρεγέμπν ααἱ ἐξόδοις εἰ 
Ῥοδίογοδ, 6κ αϑὰ ἸΟαπθηαὲ δουιρίοσαμι ργδϑοοται δὲ ]8{1π0- 
κοῦ). Οοηξ. Κἔρογπι ἀ6 ἸαἸοῖΐδηι, 1. στ. ὁ. 5. β6οῖ, 1, δὲ Οὐὐγίε 
δὰ δαῤέμεε. Πιρεγεῆ, Ἐχοιτο. ὙἹ. πδὸ ποιὰ Ζ.. 806. Ἐπχονοΐέαίέ. 
δὰ Νῖδτο. 'γν. 0. “ Ἰ.3, εἶο. Ταά. 1, 14. παρέδωκεν αὐτοὺς ἐν 

εἰρὶ προνομευόντων, ἐγασέαέξ 1105 ἰῃ τηδηυπὶ ἀϊτὶρίδηζίιπι, 
ζ 146 εἴ 1υά. 11,10. ΤΥ, γ. τά, ΥἹΙ, 1. εἴ οοπξ, ἃ Νίαοο. Υ',51:. 
1 88πι. ΧΙῚ 12. παράδος τοὺς ἀνδρας καὶ θανατώσομεν αὐτοὺς» 
ἴγδάθ νίτοβ, υἱ οοοἰάδηνι8 1108. 2 Ῥαγ. ΧΧΧΙΤ, 11. τοῦ παρα- ἢ 
ἀοῦνας ὑμᾶς εἰς θάνατον καὶ λιμὸν, υὑὡἢὮἴ ἰταάαξ νο8 πιοτίὶ εἴ 
ἔαταὶ. ϑὶσ εὲ ἀρὰ ρῥγοΐδιοβ ραβϑὶπὶ οὕπὶ ρυδδροβίτίοπο “εἰς 
οοὐβίτυϊυν, άαο Ζχ. Ν. 7. 5. Δ. ν. ῬΕ6. ΟΧΥΤΙ, 1:8. τῷ 8α- 

᾿ φάτῳ οὐ παρεέδωκέμϑ, ταοτῖλ τὴ ποι τγδάϊἀΐς. Ἐ δ: Β, ΠῚ, 13. καὶ ᾧ 
ἐὰν εἴπη παραδώσειν αὐτὴν συνεεσέρχεσϑαι. Τ,6ρ6: καὶ ὃ ἐὰν εἴπη, 
παραδώσει αὐτῇ συνεισέρχεσθαι α., Ἀοο δοηδι: ᾳαόάσππαυθ 
Ῥοῖοτις, τιδάδῖον 11}, ὧἴ σμ 68 νεϑηΐδῖ δὰ. ἀουληπι τορ αι. 
ἄγαυ. ΧΙ, 11. 860. Ολὲφ. δὲ Ἰοοο παραδαϑήσεν τορομομιάμαι ε5ὲ 

οἱ ει ἣ 
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ΟΥ̓́ ΠΡΑΔΙ͂ ΔΩΛΙ͂ --- ΠΑΡΑΔΟΣ4(ΖΩ χοδ 

παραδοϑήσεται. - 5 ῬΙΒ. οοπομεάο. 768. ΧΙΧ, ά͵ .. Ῥὴν, 

ἀμκοεγνίοον αἰεαοίζα, ϑαπιαν. Εκοά. ΧΤΠ, τ. παραδώσεις. ἴτα- 
ἀδδ., 80. ταοτὶϊ.- - Ὁ 5515), 8] οἱ Η:ρΙ, ἐπσωγγο, ἐποιν 
γγ6 ζαοίο, ἴ68. 
ἰπ ἰθχῖι ποῦτ, ] 

ΧΙΥ͂ΪΙ, 5. οὐκέτε μὴ παραδῶ ἀνδρώποες., υἱὲ 
Θρίταν »»λΒΜ εἶν, πὸπ φοσιγραπε, Ὦ. 6. ἀσαιΐπΐ 

“ ουνέμπι δὲ οουδρίοϊοπάσ πὸ ργδδροθο. ψηωᾶδο Ἰυσυϊδηῖον 
Δρρασγοῖ, νεὶ ροδὲ παραδῶ δυρρίοηάδαπι 6866 ἐμαυτὸν, νοὶ 
Ἰοοο μὴ βοσίθϑαάυπι 8886 μῶ. 65. {1Π|], 6. κύριος παρέδωκεν 
αὐτὸν ταῖς ἁμαρτέαις ἡμῶν, 2266 αὖ δ οζερὲέ ροοπαπε μδοσαέο- 
γι ποϑέγο με, ΟΟ]]. ν. 12. δὶ Ιορίειν διὰ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν 
παρεδόθη, 8ς. εἷς θάνατον. Νίάθ ηποαὰθ οαι, ΤΥ͂, Ὁ. “ 
ΠῚ, απέξᾳιίέαδ. 1.686. ΧΧΙΙ, γ. Τμῖθετο νογεϑγαηξ. « ἸΘῪ 
Ῥίῃ, ἀδοίρέο, Ἀ. 1. ἀξοὶρίο αἰδᾳμσοπε ἑέα, μὲ αἰδὲα ἐγαάαπε, 
1}ὃἘαν. ΧΙ, 17. τοῦ παραδοῦναΐ με τοῖς ἐχϑροῖς μου, δά ἰταάειι. 
ἀπα τα ἰμἰπιϊοΐδ πιϑὶδ. - ἔγτῷ, νασέο. ἴ6ε. ΧΧΧΗ͂Ι, 1. παρα» 
δοϑήσονται Ῥτὸ νος, αοναδέαδεγέθδ. ϑδιδαιι ὀχρυθβϑβογιηῖ. -- 
δ) ῬΙ8. ροπὸ. 1ε6. ΧΧΧΥΤΙ͂Ι, ι5. - ΠϑΏ, τηφγοδαΐδ οογμΐμοο, 
ἮοΞ. Υ111, 10. παραδοθήσονται. ῬτΟ 35)», αἄοηα πιϊοσγιχιῖ, ἃ 
ἢ». ἀογίνδμηξοδ ἃ 103 ἰθβεγαως 35)», -΄ Ὑῆ, ψῆφο, ἱϊ, ρίαμάα, 
Ῥιον, ΨΊ, 1. παραδώσεις σὴν χήρα ἐχϑρώῷ. ὁ Ἐάν. ΤΙ, 14. ΒΘΡτ, .ς 
Ἴ80.,), ἸὨΖΤΕΘΤῸ,, 0011. Ἐδάς. 1, ὃ. Τ' 5 Εἰς. 11,11. γ»τὸ “ὁ Ὁ. οἱτοῖ 
οαπιδοσθεπάο μομπίξυτ, 60]}. Ἐπάε, 1, 8. 5 Ἐπάν. ὙΠΙ, 56. 

5 Ἐβάν, Χ, 80. 
60}. Εδάτ. 1Π,|,26. 5 Εεάν, ΨΙ11, 61. 0011, Ἐπάτ. ΨΙΠΙ, 55. 

τς, 60}}. ΕΒ θαι. ὙΙ1, 2. 5. Ερᾶς, ΥἹ, 12. 
οἰ]. 2, ἄο, ἐγαάο, ο0]}, Ἐπάν, Υ, χά. 

ΟΥ̓́ ΠΑΡΑ41)' ΔΩΜ1, τοἰϊ. ἐμαυτὸν, ποτ ἐναὧο πιδν' 
Ελῦν ΗἸΡΒ. ράοοπι ζασίο. ἴοβ. ΧΙ, 19. οὐκ ἣν πόλεος, ἥτιφ 
οὐ παρέδωκε (80. ἑαυτὴν) τοῖς υἱοῖρ ᾿Ισραὴλ, ΟῚ ογαῖ Ἐ1Ὸ8, 
4086 86 πο ἐγασοδαΐέ Β1118 16:86], Οὐομξον Ζ. 06. ἘΠ ὲρ6. ρτ. 
Ρ8ξ. δὃ. 

. Π46441 ᾿ΔΩΜΊ ΤΟΝ ΚΑΡΙΠΟΝ, ἥιέοειιπι ἐγαάο, 
ὁ, 8. »μοίωπι ζετο, οὔέεγο. ΓΔΒ, ογδο. πο. αδ. 1Π|, 16. ὅτι 
ἡ συκὴ οὐ μὴ παραδῷ τὸν καρπὸν, ᾳφαοῃΐδαι ἔρια πδαϊέαυδαι 
οἴϊοτος ἔγιιοίαπι. ΕΟἸΧΧ οὐ καὺὐποφορήσει. ΑἸΐδ6 ἔταστας ἔρδ6 
παραδιδόνα», 80. ἑαυτὸν, ἀϊοίτυτ,, ν. ο. Νίδτο. ΙΥ, 20. δὰ αποια 
Ἰοσυπε νἱδοπυ Ζἤοζβωδ Ὁ. 4δ. - 

ΠΑΡΑΔΟΌΞ 4 ΖΏ, πιῤγαδέϊοπέ εὔοίο, φιΐδτα αολοηοοίο. 
θη ΗΡΒ. πιϊγύβοιπι γοο. θαι. ΧΧΥΠΙ͂, δ9. παραδοξά- 
σει κύριος τὸς πληγάς σου, ἀοιπυΐπυδ τοῖτα9 ρίαραθ γοῦὲδ Ἰηἤϊρσοῖ, 

6. πονᾶϑ δὲ σχέγαογαἑπαγέαν. Οομξ, ϑῖτ. Χ, τά, ϑγπιγι. δθὺ. 
οοὐ, Βαγδεν. 1.5. ΧΧΎΥΤΙΙ, 29. - πὺϑη ΗΙΡΒ. δόραγα. Ἑχοά," 
ΥΠῚΙ, 22. παραδοξάσω ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τὴν γῆν. ΤΌ. ΤΧ, 4, ΧΙ, 
7. Δάάο ὄγπεπι. Ῥα. ΧΥ͂Ι,7. εἰ ΧΧΧ, 22. ἴὰ οπιπῖθυ μἰ6]οοἷδ 

[68 Ῥτορσγῖδῃι Φοραγαηδὲ ἂς αἰἐοείηρισηαὶ ποίξοτιθι, ᾳαυδπλ βαρθοὲ 

ἢ} γ, δδαουϊΐ δυπε ποζίϑηεαι δὐξιποῖδπι, ὁπ ἐπεέδεπι., δὲπιριίαῦσπι ὦ 
ᾳτφ ]οοῖθ δυρτὰ Ἰδυδαῖ!6 ὦ Δἰίαπδοε, ἴοὶε, ἃ φ]οτὶε 

Κοϊ, 2}. 
᾿ 

λ 

- 

"ΔΘ ]Ἰορθγίμξ ΜῊὉ 5, τξ ΡΙ τέο [πεϊ. νοϊυθτυηῖ, δοὰ ἀδθβοσθῃς. 

--- 
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τοά ΠΑΡΗΔΟΞΑΣΜΩΟΙ͂Σ --- ΠΑΡΑΖΕΥ ΓΝΥΔΜΙ 

ϑέγασ. Χ, 15. παρεδοξάσε κύριος τὰς ἐπαγωγὰς, Ὦ. ὁ. πιρζεὲδ δέ 
ἐπμοὶἐαεΐδ οα]δηαλταιῖρυ αὔδοί. Κρ αέια Ῥχο ἐπαγωγὰς 168 1386 
νἰφεϊυν συναγωγάς. γοειῖε δηλ δοηπνεπέιδ πιαίογωπι. Οὐδδ 
Ἰθοῖῖο δἱ Ιοου μαδδῖ, παραδοξαζειν οτὶῖ ἀοποπεδίανε, φαοὰ εοἴῖδια 
φψοϊαῖς Κ᾽ μἰραέμδϑαο δαποδογαγδ, 60]]. ν. 18. ὦ Μδοο. {Π],30. 
Ιαυδαθαπὶ Τοσιΐμαι, τὸν παραδοξαζοντα τὸν ἑαυϊοῦ τῦπον, 
411 πυΐτα 116 τοάἀεραὶι Ἰροιπη δ ὧσ ᾿γασέδν' ΟΠ176Πι δρΦτε, ὦ 
Ὦ. ὁ. πιέγαομέοδο πιοαο, εζεπαάεδας τοι ρΊυτα δυυπι.΄ 

1]ΡΑΔΟΞΉΣΜΟΙ Σ. Μοχ, τὶ ἔα!]ον, βοῖὰ ὁχς παρὰ δόξαν, 
ηυδεὶ ἀΐοαβ οαἰπιῤραδῥἐῥέαδ, γος. πιέραδεἑδ,, αἰωροπάα, ἐπεοΐξ-- 
ἑα. τὧὖν αὐπιίγωδεδἑα. ὅγπιπι. ἴοα. ΤΧ, 6, Ῥταοίογοα ορίεας 
ᾳυοᾳυθ ἀρὰ ὅγηιπι. Ῥβαϊαν. ΧΙ, 4. ῥχο ΒαΡτ. ΜΔ, διωδέῤηεξ-- 
ἔαδ, Ροίομέᾳ, δὶ ἴδηιθη Ζοπεζ. ρεοὸ παραδοξασμῷ, αυοά 
Ἰερίτυν ἴὰ Ἐωοοδὲο δὲ ἀμοδια Μ755.., τοᾶνοῖ τοροόποσο ἐνδο-- 
ξασμῷ . ᾳυοσᾷ νἱἀδ δαρτα. 

ΠΑΡΑ ΔΟΙ͂ΟΣ, ἑποκεροοέαέια, ἐπορίπαΐμδ, πιῤναδέϊέσ, 
ΜΕ) ρϑτῖ. Νίρμ. “15. Ῥεαϊαι. ΟΧΥ͂ ΤΙ, 24. παράδοξον. ὅϑγπιπι. 
Ῥβαῖαι. ΟΧΧΧΥ͂ΠΙ, 10. παραδοξα τὼ ἔργαι σου. ταϊτΑ 118 οροότὰ 
πα. Οοηξ, 8ῖ:. ΧΙΠΙ, 50. δὲ 1,0ο. Ὗ, 46. 510 οἰἶδπι “4οἰξαητια 
Κ΄. Β.. ΙΧ, 41. συνήδοντο ἐπὶ τῇ σωτηρίᾳ τῇ παραδϑόξω. ἴπάΐιμ. 
ΧἼΊΠ, 14. παράδοξον ἦν αὐτοῖς. ἑπορέπαΐωπι οταῖ 1}}15. 4 Νίαοο. 
ΙΧ, χά. δάν τε παραδοξον ἀποβαίνη. δὶ φυϊὰ ρῥναφίον ορίπέοπεπε 
φοοϊδοτῖς, ὅαΡ. Υ, 2. ΧΙΧΣ, ὁ. διιάαο: παράδοξον, ϑαυμαστὸν, 
ἀπρορδόκητον.. ὍΝ 

"ΠΑΡΑΜΟΞΟ ΤΆΑΤΟΣ, »γαδέον. οπιρέωπι ορέπέοποπι πιΐ- 
γαδεϊέδ, Θαρ, ΧΥΣΪ, 1γ. 2)ὲο Οαδ. Ρ. χορ, 32. ᾿δέπι. παραδο- 
᾿ξότατα ἐσώϑ. ς... , ' ' 

ΠΑΡΑΔΟΞΩΣ, ργαφίεν ορὲηέοηοηι, ἑπορώιαέο. ὈΡΆΣΛΒ, ᾿ 
ἐπ ζογεἑεμα ἐπέρα, ϑγπιπι, Ῥε. ΧΈΝΧ, γ. δὶ νἱ ἃ, ομε. Αἀ4ο 
4 Νίδοο. Γ7, 14. - ; 

Π4ΡΑ ΔΌΣΙΣ. ἐγασιεέο, ἸΝ 15 ἴθ 85. ΝΙΡΒ. 470.5, ἀαπεος 
ἐγαάεναρ. Ἰοτοιι. ΧΧΧΤΙΙ, 4. ᾽᾽άσ:οὲ όσοι. ΧΧΧΙΝ, 2. υδνὲ 
“8 1} Ἰορίταν 1 Ἰϑκῖ Βεῦγν. 1)6 ἐγασὲξέοπα ἐπ σαγοογοηι ϑρΊ τὰν 
Ἐπάν, ὙΠ, 20. ἈΒΡὶ ομα]Ἱά. γυθον, νἐπσιμία, τοϑρουμᾶες, αυοᾶ 
διίος ἱπέθγρτεβ ὃ Εϑάγ, 11], 24, μοὶ ἀπαγωγὴ Θπρεϑβδὶξ, 

᾿ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΝ, ἐγαπροιᾳγδὰδ, οἰ δώμ8,), 4μ0 αἰϊοιεὶ « 
ξαέεν ΟὨΤΤ ζοδ, οοποιγϑαΐέξο. ἙΝΌΣ Ἀλυτ,. ἀπιδωέαογα. Οδπῖ, 
ΨΙΙ, 6. βασιλεὺς δεδεμένος ἐν παραδρομαῖς » δὶ παραδρομαὶ 6556 
νἱάθοῖυν απρόμέαυγα, 4υδ6 ΟΝ] γοσδης σαξέονίοϑ., φιρέδμε αὖ 
πὰ Ραξο ἀοπμις αὐ αἶξαπι φερόνηθ αἀἰδοιννέξν. Ἐμές. Βαροῖ 

᾿οαπαίέδιεδ, ἃ ὍΣ, ὈΜΎγα. ὦ Νῖμσο, 1Π|, 28. μετὰ πολλῆς παρα" 
“ δρομῆς, οὔ πῃ ]το ΘΌΣΒΟΣΙ ΩΣ οομῃϊ διὰ. Ζύσέξηδδθ νϑγῖϊῖ: δειπε 

πιρρἐξξδ ογδογδωδ. ὁ. : 
ΠΑΡΑΖΕΎ ΓΝΎΜΙΙ, αὐΐμηρο, Ταᾶίιμ, Χ, 18. καὶ παρέ- 

ζευξαν αὐτῆ,, Ὦ..6. οοπιζίος ἀεαογΩξ οἱ, ΑἸ το α)ο τοἀ Ι! ἀοτιαῖ: 
ΦΏΥΠλ ἐμ ογωπέ οἱ, ᾿ 



ι 

τ 

ΠΑΡΑΖΗΜΟΩ -- ΠΑΡΑΒΘΑΛΑΊΣΣΙΟΣ τοῦ 
ΠΑΡΑΖΗΜΟ,Ώ, αὐ κοδιωπ, αὐ αοπεμζαξέοηόπι, ααὶ ἰγαπ, 

αὐ ἱηνέάδέαπε ργονῦσο, ἐγγίέο. ΔΆΛ.Σ ΗΪΕὮΡ, ἀοοοπαο πιθ, "δὲ, 
ὕα, διανάεξδοο. Ῥδδῖαι ΧΧΧΥΙ, 1. ἀἢ παραζήλου ἐν πονηρξδυθ- 
μένοις, ΠΦ ἰγελιοτῖδ 118, φυΐ το δ)]Ερπηθ δρυάϊ. Τὰ Δίσέδμες, δ6ἃ 
παραζηλοῦν ἢ. 1. 681 οοπέομ εἶεν ναίέα, δὲ πιο νεγδέφι . 264] γοδιμῇ ' 
δΓίαγ6 σα αἰΐφμο, Ὦοο δθῶϑῃ; πὸ οογέθδ, μὲ ἐζίοα ἀδηιίοδ, 
διάας ἐκ Τλεοάογεέο δὰ Ἀ. Ἰ. παραζήλου, παρερεϑίξζου, παροξύ-- 
ηυ εἰς μίμησεν τῶν κακίᾳ. (816 δηΐπι Αάϑέογεδ δρυὰ ϑιέαδαγ, 
ἐχ 1Πεοάογσέο ὕτὸ τῶν μὴ κακίᾳ τοροπῖϊ. ) συζωντων. [ἄθι 
διμάίαα αἰϊο ]οοο μὴ παραζήλου ἰδιοτρτοίαϊτας μὴ ὁμοιωθῆς. 
Ϊιὰ οἴἴαπι Ζϑα. Ογνεῥὶ 318. Βνοπι. ϑιγα τον δρυὰ δ οογολέώπε 
ἐχροπϊυγ μἢ ὁμοιοπαϑήῆς. Οὐομῖ. ᾿ οξῆωπι δά 1 ΟοΣ.. Χ, 22. 
Ρ. 4δ2 δεᾳι.. Ῥβαϊη. ΧΧΧΥ͂Ι,»,. ἃ -ὀ πων, )ὰοΐο.. κι Ά 66. 
ΧΙΝ, 22. Ὡδέ]οοο πορεζήλωσααν, φαοὰ μαθοι ἐᾷ, «4,«., κἴπο ἀυρ1ο 

ἐποίησαν τέροπομάπτῃ οτὲῖ, τὲ ἐπὶ το] υἷ5 ΠΡ 116 ]6ρ, τος, Γ,δοιΐο ᾿ 
παρεζηλωσαν Βαυὰ ἀυδῖθ εχ Θηοϊδοοάδητίρθυδ δυο ἱττοροτν 
Ρ᾽ ΜΡ πν ῬΙΉ., οὐ Ἡΐρβ. θους. ΧΧΧΗ͂, 4:1. παρεζηλωσὰν μὲ 
ἐπ οὐ ϑεῷ. παρώξυναν με' ἐν τοῖς εἰδώλοις αὐτῶν, ααὶ κοζιρτε πιϑ. 
ὑγονοοαγμγξ 1}}10, 40ἱ ποῦ ε8ἴ Βθϑῦδ, δσδοοερατοηξ τη ἐάος 

Ἰϊς κυϊ8, Ζ.86.5:. Ογνί μὲ 248. Βτοπι. παραζηλοῦν, τὸ. ἐρεϑίζεεν, καὶ 
παραϑήγεον ( καὶ κινεῖν. Δὰάὶε. Ζοπαγας Ζδα. χδι7.} εἰς ζηλοτυ-- 

Π ε -« 4 2 4 ᾿ ἰ 9. 9 9 ,ς᾿ν, 

πίαν, ὁποῖον τὸ, αὐτοὶ παρεξηλωσαν μὲ ἐπ οὐ θεῷ, τουεέστέν, ᾿ 
ἐκίνησαν ἐν ἐμοὶ ζῆλον, καὶ οἷον δἰς ὀργὴν μὲ ἡρέθϑισαν εἰδωλολα.-- 
τροῦντες. Ἰά πηι τταάϊς Ζοπαραδ 165. ]. ]. 4ααὶ φυοᾳαδ νἱάρηδυβ 
δεῖ 8. ν, ζηλοῦν ο. )όὁϑ, 146 οἵ 21 Άθρ. ΧΙΥ, 22. Ῥο. ΠΧΧΥΤΙ, 
δά. εἰ οοπξ. ἃ Οοε. }. ς, δ8:τ,. ΧΧΧ, 5. διδάσκων τὸν υἱὸν αὐτοῦ, 
παραζηλωσει τὸν ἐχϑρὸν, 4ᾳυΐ ἄοοοῖ ὁ. θ6π οἄπραιὶ ΔΙ πηι δι τ, 
αὐ ἱπνἑΐαπι ν 6} ἐμαἐρπαΐέξοπθπι οοποτέαδὲἑ ἐπὲπείσεεπι. “ 

Π4ΡΑΖΗ ΑΏΣΙΣ, αοπιμαξΐο,. κοίωε. Ἡϊΐηο ἐκεύπω 
παραζηλώσεως, δἐπιρίαογμπι τοῖδ, ΠΣΟΌΣΙ ΠΜΩΡῚ 90, ἔγπαρμο,. 
εεἰϊ κρέατα ζ[αοξοηξέα, Ὦ, 6: δἰπιμέαογμαπ, ημοα κοίωπει 2)6ὲ ῥγο. 
νοραδαί. ὅγπιπι, Ἐζοοι. ΝΗ, 5. , - ᾿ ρει 
“ΠΑΡ4ΑΖΗΊΕ Ω, φώρεόνο, ἑπάκαρο. ἼἼ25, νέδέέο. 7η6: Τὰδν, 

ΧΧΥΠ]. 5353. β6ο. Οὐδέ, οἱ 1έρο. ΚΑ. -. τ δι ; : 
ΠΑΡΑΖΩ ΝΗ, οἰπριέμην, χοπᾷ, Ἰγλτ, 4 ϑ8, ΧΥ͂ΤΙΣ, 

1... π΄ δυδπι, πορμδ. Τλφοάοξ. ἀϑαπι. ΧΧΙ, γ6, παραξωνὴν. 
ἴδαι απ ἃ νοσθαι ΠῸΠ, οοὨδϑη θεῖ θτι9 πη ῖδι Τπεῖ., 5.8. 
Ἰ]Ἰοσοπ στα δἰ 5η, (Κ μὲσ. 6η86 πόνο}, οππαῖῃο αἰἐθηδια 
ἐ56 ἢ. 1, ναζγοίομθη 7λδοσοέέξοπξε ἃ ἰόπκῖπ Βοῦτ. Βροπίθαρρατζοῖ. 
ἤλι!οπὶ ἐτα4α6. ἀν δῖ πι Ιοβότθ παρὰ ζώνην: αἴ νοὶ ΤΑἀοοάοεξονς 
ἴδε ψότθα ἄἀθ δὺο δἀάῥαοτνίε, ξοτταδ86 ἐπ δἱΐῖ8 ᾿σοὶβ, σοὶ ρϑζ. 
ἀποδξ δὰ ῥτοχῖπδ δηϊθοθάθῃβ "2. Υἱ146 συοαὰθ Φλανον.. 
., γι μάχαιρα. εὐ τ τὸ πους ἢ, 

ΠΑΡΗΘΑΛΑ͂ ΣΣΙ͂ΟΣ, αὐ πιᾶνα δέξιδ, πιανἐξέπεεα. ἘΩΝ, 
πιαγθ. ΕΘ οι, ΧΧΥ͂,9. γ7ι46 44 8.1. ἀπρροξἑἑ ποέέ. ονίξέ, Ῥ. 588. 
-ἰὍ ηΐη, ῥογέμδ πανὲφ,, Ἑποοὺ, ΧΧΎ, 16. τοι κατοικοῦντας 
τὴν παραϑαλασσίαν, 50. γῆν͵ ἱποο]θηῖεδ ἴφγταιι ΠΡΟ ΉΒΕΘΙ οι. 

ϑλα τὰ ἢ 4 
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; 
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ΧΗΟΥΤΙ, 7. ἐπὶ τὰς παραϑαλασσίαυς, δὰ ογάπι χιανἐξέπιαπι. -- 
ὩΣ δὼ, ἀΐδέμα ππαγὲσ,  Ῥατ. 11], 17. ὙὶάΘ δὲ 1 Νίδοο ΥἹΙ, 
1}. ΧΙ, 8. Νίδοο. ΤΠ, κι}. Ε 

᾿ ΙΙΛΜΡΑΘΑΗΡΣΥ ΝΩ, "Πάμοξαιι αἡο, σοηγπιο. 4 ΝΙαςο. 
ΧΙ, 8. παρεθαῤσυνον ἀλλήλους, 86 ἱπνίοοπι σοηγηπιαδαπέ. 

τ ΠΑΡΑΘΕΜΑ͂, αὐαϊεαηιεπέωπι, “ΔΣΩ., ογέδιιωπι, ΑΖ, 
Ἐχοά. ΧΧΧΥΤΙΙ, 5. εθο. οοὰ. Καξ. Ὁδὲ ταπιδπ εοὐ, κ“έσχκ. ε΄ 
“Ἰά. περίθεμα Ἀδθοπῖ, Ὑοχ Βορτ. ποϊδε ορωσ αϑησιην ἑηδέαν ΟΥ̓ ἐσ ὁ 

,, ὅγὲ᾽ ξογπιαέμεπι. Ό. σε: ἐξ: 
τ ΠΑΡΑΘΕΡΜΑΓΝΩ, οαϊεξάοίο, ἐπ απιπῖο. 35, ἄθινς 
Ὅρτυι. ΧΙΧ, 6. 1ορίτων ῥταϑίοσεα ἀρυὰ Τσογολέμπει 6. ν᾿ πα- 
ὁπ ΕἸ πο μν . Ἐμοεαέλέμπι δὰ Οὐ, αἱ, Ῥ8ᾷ. 81, 22. οἵ «4ἐζονε. 
γ, Ρ. κὍ5. Ὃ ᾿ ᾿ ΐ . 4 

ΠΑΡΑ͂ΘΕΣΙΣ, ἀρροσίξέο, ἑά ἐροια, φμρα ἀρρονπέέε», 
ἀρραγαΐωδ., ζεγομέμπε, γρροϑέζέο, φια αἰξφμξα ἐπ μον τσρόπὲ- 
ἔμ. ὍΝ Ῥεῖ, Ῥαδ, δαρίπαέῆσ. Ῥτον. ΧΥ͂, 1ὅ,) παράθεσις 

᾿ μόσχων, ξοτουϊατα ὁχ υἱξ]ϊδ. ηἀθ νοποσῖς Σὲ παράϑεσις, 856 
ἈΌΝ ΡΤΟΓΣΒΌΒ Βοῖγθ ἔδίθεσ Ζαόσεγμα. ϑεὰ πη δὰξ ἀδ βιὸ δα- 
ἀΙάΐ886 νἱἀδπῖατ, δὺὲξ ροτγίϊηεξ δὰ Ὀ)32ν, ουΐυδ τδὰϊχ πῆμ 
οἰΐπε ποιῖῖφμεπι ἀρροποπάϊ μδρυΐδ86 νἱάδεαγ Οδδίθσυηι παρεί-- 
ϑεσιν ζεγοιίωπι Ἰοῖατθ δρρατοῖ ὁχ “ίλοηασοο Τιὶν., Χ, υδὲ 
Ροἐγδέμα: κἀὶ τοῦς. διακόνους δὲ τὸς πὰραϑέσεις φέροντας αὐτὸς 
εἰσῆγεν. - ὙΣΏΕ, ἐλόδαμγμα, Ἅ Ῥατ. ΧΙ, 1ο; παραϑέσεες βρω- 

-μάτων, ἀρραγαέμδ οἱθοταμι. Οοπξ, ) Μίδοο, ΙΧ, 52. 4 Νίαοος 
ΧΙ, τά. - ἤὮ, 7πωὠπορέμπι. Αταοβ. 111, 6. δθο. δὰ, Οσπιρὰ. 
ἀδὶ Διὶ Ἰζηχὰ μαρθηὲ σιράσεως. - ιν σομνένζιειτ, 2 ΆθρΟ ΌΤΙ, 
25. Κ ωΐρ. οὐδογάπι ργαθραγαξέο. - ὉΞΝΌ, οὐδιϑ. Ῥτον. ΥἹ, 8. 

πολλὴν δὲ ἐν τῷ ἀμητῷ ποιεῖται τὴν παράϑεσιν, δζ τλαρίπη 5ιδὲ 
ὅτι τϑ6589 ἡμέγἐπιθπέογίεπε ἀρραγαξμπι Ῥαταῖ, -- ἼΣ, σογιεἶέ-- 
ἐἰο. Τίεντ, ΧΧΥ, -δρ. 660, οοά. Οχοη. δὲ Ἰοοο παραϑέσεονς 

, ξοτῖδδ89 σϑοῖῖα8 Ἰεροίοσ παραδόσεως, 4υΐα. νοπάϊτῖο ὁοηξαηοῖα 
. ὁδὲ οὔπι ἰγταάἀϊεϊοπο, 4111 Πδτῖ μαθαπξς πράσεως. Ὑιὴθ Ξαρτα 
8. ν. 2. 2 Νίαοο. ΧΙ], 427. βελῶν πολλαὶ παραϑέσεις ὑπῆρχον, 
ξοΙοσιῖπι πᾶσ 5 ΔΡΡατδῖυ8 οσϑῖ. 

- ΠΑΡΑΘΠ ΧΗ, ἀδεροοέξιπι. ἸΏ , τθ8 τπᾶρπα οἰ σοπι- 
γαῦδοα 6οὲ ἀεροείέα. ἴον. ΥἹ, . 4, “4. ὥδη. ΧΙ, 56. νίάθ 
εἰ. Νίδοο. {Π|, 16. οἵ οὐηξος δὰ ἢ, 1, Φογηϊχοηεὲ ποίας αὧ 
«(εἰέαη. Κ΄. Ἧ. ΧΤΙΙ,.4. ὕοοο οἰΐαπι πἰϑὰ8 οδὲ Φογούοέιο δὲ αἸὲῖ. 
γιάο Ξ οξξῥωπι αἀ ἃ Τίηκ. 11, χ2. Ρ. δοά. δὲ 26... Ν, Τ. ς. ἢ. σ. 
ὯΘῸ ποι ποδία ἑπέγα 8. ν. παρακαταϑήκη. ἌΝ | 

ΠΑΡΑΘΑ71 ΒΩ, οοἶζἔαο. γηὺ» Ῥγδῖπο. 2 Ἀ66. ΨΙ, .32. 

Ψιὶάθ αποαυο δενέ. Ἐπερὲν, Ῥγννᾶ. δἴγρ. ρ. ιά, κι. 
ΠΑΡΑΓΝΕΣΙΣ, ααἰποηίξιο, ααλονγέαξίο, οοπδοϊαξέο. 

᾿ ἘΡΗΒΒ, ῥγαεοθρέα, ὅγπιπι, Ῥβαῖα, ΟΧΥ͂ ΤΙ, 1ο0. παραινέσεις. 
Οομξον αυοαυο ἐρ. ν. 66. πϑὲὶ οπιΐδβιιηι οεὲ ϑγημπαολὲ Ἀρίχθα. 
ϑ8Ρ. ΥΠ|, λο. παραΐένεσες φροντίδων καὶ λύπης, σοπεοίαξέο οι τα- 
ΣΌΣ δὲ ΣποΘΙοσίδ.. 

ν 
.ῳ 
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ΠΑΡΑΝΕΩ; αὐπποποο, λογέον. ἃ Νίαοο. ὙΤΙ, “δ. 46. 
ΠΑΡΑΙΡΕ οἱ ΠΑ4Ρ.ΡΕΟΜΑ,, αὐὔΐονο, αὐέπιο. 

ἾΧΜ, δόροπο, Ναπι, ΧΙ, 25. παρείλετο, (δι θλπ 6 ]]1ορ οπάπαι τ6} 
ἀπὸ τοῦ πνεύματος, αμζεγοδαὲ αἸϊατὰ ἀὁ δρί εἶτα, - ῬοΌΠ ΗΙΡΕ. 
ἃ ΜΌ,; γεοδεῖστο βαδέο. ὅγπινε. Ῥεϑϊτα. ΟΧΧΧ, 5. « τη ἩΙΡΙΕ. 
Δ ΠΣ), οδέἑψέεδοί ζαοίο. ϑδγπωπ. 1ορ. ΧΧΧΙ͂Χ, 15. παρεῖλεν, 
αὐοιμέξξ, ᾿ 

ΠΑΡΑΤΕ ὉΜΑΙ͂, εχροίσ, Ῥγϑοον, οἴϑρυοοον, ν'ϑοιιδ0, 
ἀονΐο. δὴ ἘΠ ΡΝ. ἃ Ἴ18., ἐγγέδιωπι ζαοέο. ΖΑδσοα, Ἰοὺ. ΧΥ͂, ά. 
παρητήσω, γτϑαιιδαδέΐ. - ἈΠῸ ἩπΒΡ. ἄδργοσον, ἘπιΔ. ΤΥ͂, 7. 
παραιτήσασθαι τὸν βασιλέα, τὲ ἀορτεσδτοῖαν χορόπ). -ο 003 
ΝΊΡΒ, φαρϑῖο. 1 ϑᾶπι. ΧΧ, 16. παραιεούμενορ παρητήσατο ἀπ’. 
ἐμοῦ, φεροϑίεπβ δαυρϑεζίέ, Ὦ. 6. πιρίξές ργοοίδια ἃ πιὸ οἤἶὙαρίεα- 
οἷ, αὶ ὉΜΘΩΣ ὉΜῸΒ, ὀχρδέσπαο φχρεῖο. ἃ ὅδ. ΧΧ, 27. ϑμξαίαδ: 
παραιτείσθαον παρακαλεῖν, συγγνώμην αἰκεῖν. ἴάδιαι εχ Χοπο., 

, Ῥάοηϊθ Ἰοοδ ϑυρίυπρις, αὐἱδαδ νϑυθοπι 60 δϑηδιυ ἰορίίυτ. 
Ἀυτεαδ ϑιυέααδ:. παρῃτεῖτο» παρεκάλει ) ἐλιπάρει. Ὁ δὲ ἐλθαὶν, ' 
παρητεῖτο τὸν Πέρσην, τυγχάνων δὲ οὐδενὸς. ὧν ἐδεῖτο, αὐτὸς 
ἔλυσεν. ΟΟἾΟΣ 4080 αρλοζίεβ τποῖδὲ ἐσ Ζδγοοέο «ἃ Αοι. 
ΧΧΥ͂, 1}. Ρ. 392. 2 Μίδοο. Π, 52. τὸ ἐξεργασεικὰν τῆς πραγμα-. 
τείας παραιτεῖσθαι, οἰδοοταῖδη Ῥοσχισδοζαιουϑιι σενέξαγε. 

Π4ΡΑ2ἜΤΙΟΣ, φιὶ ἐπ σαμδα δα μαγία οδέ, ἔϊδηι δἰ πιρ] 1 
οἶϊος ἀμοίο , σαμδα. 3 Νίαοο. ΧΙ, 19. πειράσομοι παραϊτεοὶ 
ὑμῖν ἀγαθῶν, ἰαηίαθο σᾶυδϑα Βοοσημι 6886... 

Π4ΑΡΑΚΑΘΕΥΔΏ., Ῥιορο αουπιῖΐο, φιουδο. Ἑαᾶίι. 
Χ, 22, οἱ παρακαϑεύδοντερ. Ολοφέρνῃ. Οοιξος “«(οἰέαν. Κ". ἢ. 

,. 15. ᾿ 
ΠΑΡΩΚΑΘΗΜΟΑΣ, αεελδο. πιῷῴν, 6θαδρ. Ἐξιδον, Ἱ, τά. 

οἱ πρῶτοι παρακαϑήμενοι κῷ βασιλεῖ, . 
ΠΑΡΑΧΑ4Θ7᾽ ΖΩ, ἰάειι. 530,5. 10}. 1], χὅ, αδὲ ϑυΐν οὔπε 

ὮΝ ΠΟ: δ ΚΣΤ. ᾿ : ͵ : 
᾿ς ΠΑΡΑΚΑΘΥΣΤΗΜΜΙ, ἐμασέα οοἰΐοσο, ἀρροπο., ραγα- 

ἐωπὶ λαδοοῦ Τιαρσιτοχ 2 Νῖδοο. ΧΙ, 5. ἴῃ οοἄ, «44χ. Ὁδὲ Δ}11 
ἰβϑοῆε παρέστημι. | ᾿ 

Π4ΑΡΑΚΑΜ4ΔΩ, αὐνοοο, φ“οοθ, αὐόίΐαπιο, αὐπιῦηδο, 
Δογοῦ., σποΐο, αὐλογέογ, γορο, ΡΥΘΟΟΡ, ἑπνοοῦ, σομδοίογ, 

εοἰαιίο ἀγέρο, γοδοκο, οὲ Παρακαλέομαι, δοπδοξαξέομδα, αὐ- 
αϊξέο, ἐμοέμ ἄδροπο, οδέίφοίοῦ., ἀξέμαυ: ροσμηξέδέ πιθ, ἨεδΕΥΘΩΥ. 
Υον ΡΊἢ. γογεΐξοο. λους. 1Π|, , δ. κατίσχυσον αὐτὸν καὶ παρα- 
κάλεσον αὐτὸν, οομῆγηια ἱΠ]πιτὰ., δὲ δοϊαέΐξο. στὴ Πα. ἴεε. 
ΧΧΧΥ͂͵ 5. γόνατα παραλελυμένα παρακαλέσατε, βοῆυδ 8 δηῖι 
τοδογαέο. Οοπῆ, 4086 ἐπ Β. ν΄ νοοῖ Βεῦσ. δὴπιὶ δι ]δῖα δαὺξ ἐσ 
Ιοῦ, ΤΥ͂, 5. - πηϑη ΕΐρΆ. ἀφάωσο. . 82πι. ΧΧΙ͂Ι, 4, παρεκάλε- 
σὲ τὸ πρόσωπον τοῦ βασιλέως, τοραδαξ τοβοπι. Οομξ, 1 Νίδοο. 
ΙΧ, 55. 1ε5. 1ΧὺψΥὕ11, δ. παρεκάλεσα αὐεὸν, οοπεοοίαδα» Ἀ]απι, 
ἴα αἰτοὰθ ἸοοῸ Ῥῖτὸ πη) δίῃθ ἀιθῖο Ἰοβοταηξ 553. - Ἢ" 
ΠΙρἢ. ἃ η, σρίέέο. ἴθε. ΧΙ], 2. παρακαλεῖτε τῇ χειρί. ϑοθδαχα. 

’ 

--ῷἷΓ. 



το Σ ΔΡΑΚΑΛΣΙΩ. 
ν᾽ 

. Ι } ' Ἑ ; 

ἐχρτθββοζυῖ, ψοῖδα δηΐτὰ ΠΟΡτ. δοηδῆῖϊ; αν έξαἐξογιδ πιάπειϑ 
᾿δέσπιπι ἀαἰθ, δὲ τάδαν νὰ] παρακαλεῖτε τῇ χειρὶ ἀρυὰ ΤΟ ΧΧ, 
ἸοὯο ποὸπ νοτίδιν οὐἱβ “οπέαμοθηξο αὐλονγέαπεεπὲ πιαπεςς 
δεα αὐνοσαίε, δ8ὰ σοπνοοαὲθ πιαῆδ. - ὉῸΠ ΗΠ ΡΉ. ἃ Ὠ]ο. ἐπ--ς 
οὐίο. Ἰεῦῖ. ΧΊΠ, 6. ἐὰν. δὲ παρακαλέση σὲ ὁ ἀδελφὸς σου, 81 
δυῖοπι διλογέσέμν! ἴθ ἔγαϊον ἴὰυθ, Οοοῖον 1 Δέδοο. ΧΙ, 50. 
4 Νδοο. ΙΝ, 84, ΙΧ, 46. ϑιέααι: παρακαλεῖν, τὸ καλεῖν ἢ τὸ 
σ:ροτρέπεσϑαι. -- ΠΏΣ ἢ ΗἱρΏ. οδνείο. ἘϊΖ6δὮ. ΧΧΙν, 17. οὐ μὴ Ι 

᾿ παρακληϑῆς ἐν χείλεσιν αὐτῶν, πευτίαυδοι σομβο]διϊοσδε δὰςς 
πῆτῖδδ ἃ 1840 118 1] όσα. ὙΙ14θ οὲ ν..ἕ 22. γιάσηξατν δοοδρίδδθ 
ΠΌΡΏ, 4υ881] δόδθὲ ἃ θ9ο, αυοὰ Ολαζεαδίς εἰρτ σας σοπδεςς 

- ἔδγθῳ σοπδέϊίεπε ὅανθ. 810 Οαρροέκε ἐπ ποέξ. ογέεδ, δὰ .ἢ. 1. 
Ῥ. δδδ. - Ἀνὴ ΗἾΡΒ. Ὁ Ὧν, σσπρΥθρῸ πιθ. 165. Χ, ὅ,. Παρα- 
καλεῖν ποῖαϊ ἢ. 1. δοπνοσατό ζμρεέένοθ. - ΤΣ ΗΠἸΡὮ. φωΐει 
8067 ζαοίο. 165. ΧΧΙ͂, 4. παρακαλέσω ἐμαυτὸν. ἢ. Θ. φιεαόγαπι, 
τοϊλὲ δοίαίέωπι. 1ῖὰ Ῥαϊανυοϊ σοοθῖὰ ᾿ϑῦτ. ὀχρ] οαπ ἄδτμ 6586. 
- δῖη ΡΙΠ, σοηβγπὶο. ἴοὉ. ΤΥ͂, 5. χεῖρας ἀσθενεῖς παρεκαλεσαςζν. 
ΤΒΏ8 ἸΏ ἤτΙη88 γροδογαδέξ. -- ὈΔῺΠ, δοπιιΐο, ἴϊ. ἐπέθοῦ δὲ δα- 

᾿ πμ8 δόπὶ) ἩΠ]ΡΉ, του πη, γανένέαοογα ζαοίο,, δαπο. Ῥ6. ΟΧΧΥ͂, 
1. ἐγενήθημεν ὡσεὶ παρακεκλημένοι, ἴδοι Βαπηθ!δ αυδοῖ γέρος 
οαέξα πιογίδ, δῖ δα γπογδο γϑοογϑαέέ, ( ϑολέπαϊεγιδ ᾽πὶ θα. ρμῃϊαῖ, 

,; ΤΧΧ Λεριέδο τοῦθη.)} δίο βοῦη 165. ΧΧΧΥΡΗ͂Ι, 16. (δὰ 4υε 
. Ἰοσῦπι νἀδπάιτ ϑολοέαξειεδ». 1 3ὃ.),- ἈΡῚ δον τεῖος. σέν βοῦς 

δὲς πιθ. Ῥοῖεδῖ φιοα!θ νϑεῖὶ: σογγοδογαίέ φὲ ααἱ δεηδ ἐβῥεγαπ- 

ἐπέσρτιεπι ζασεγθ, δέ Βῖπο ἐπὶ δρόπὸ δύηαπι δγέρενγο. Μία δὰ 
Ἀ. 1. Ἀοδοππι δον ϑεβο)ΐᾶ, Τάθηι γδὶοῖ 4610 οὸ 166. ΧΧΧΥΠ͵ΠΙ, 
26, παρακληϑεὶς ἔζησα, υτ'ὶ ποπμ}1} δυδρίοδηῖζας 86ο8 16ρ|8866 
ἘΠΣΠ. Ἡεογοῖς παρακεκλημένοι, παραμυϑηϑέντες, παρανλη- 
ϑέντες. Ζοπαγαδ ,65. ι᾽ιδι18, παρακεκλημένοι ἀντὲ τοῦ παρὰκλη- 

τὰ εἴδωλα, ἑπνοξαηέεο ἰάοἶϊα. Νοι Ἰοροσαῃξ ΠΣ ἃ 8553, υἵ 
ΠΟΣΠΌΠ]οσυηι δοηϊθηῖία ἕυΐϊς, βὰ βουιβυστι δερεϑόβοειηῖ. Νδπηὶ 

ἡ ποαζοδοῦῦο ἐπ ἑαοία 68ὲ δοέεξγα ὧ6 δέμαϊξοδο δοοέαγὶ ἑάοία. - 
123 Ὑθ3᾽, ποηέξωπα ἐαφέμηι ἄο. ἴε5, ΧΙ, 7. ἱερουσαλὴμ παρα" 
καλέσω εἰς ὁδὸν, Ἡϊοτοβοϊγτίταποβ νοοαδο ἴῃ, νῖαπι. μὰ 5 16- 
δέμδ. ἘΞ, υἰᾶάθιιν τη 8} 1]Θ πὶ ἴα : Η ἐσοβοϊγπιΐίδηιοβ οσοπϑδοίαδον τὰ 
γία (Δἰξχ. ἐν ὁδῷ), 80. Ἰαθῖο. πππιῖο τΐβδος - 1472, αἶμεῦ, 
ἔξ. ΧΙ͂Χ, το. Γἰθογο νεσίεσαμῖ, [πᾶρὸ ϑηΐπι ἀεβυμῖδ 68. 8 
Ῥεροτίρυβ, 4086 δὰ δηυ88 ἀυουπῖην. -ὀ δὴ ΡΙ. Ζεγιδξθν ἐἶμοο. 
Ἐχοά. ΧΥ͂, 15. παρεκάλεσας τῇ ἰσχυΐ σου εἰς κατάλυμα ἅγιθν 
σύυ. αὐνοοαδὲὲ τοῦοτα ἴὰο δὰ ἀὐΐνογβονίτι ϑαποίαπι ἴμῦτη. 
ΑἸἰτεὶ Οἰοδδ. 278, ἐπ Οαπέ. ϑοτίρεδ. παρεκάλεσας, παρεμυϑησω. 

Τὰ ΜΒέοσίμθ, Βδεᾶὰ παρακαλεῖν Ὦ. ἢ. δεῖ Ἰαϊίηπι Φφροσῶγδθρ Β. δ’ 
Ρεάδιφηῖα νἱάοϊίοδε δὲ πιο] τος Ἔυοσδηάο ἀποοζθ, αἴ Ῥϑ5ῖἴ0» 
Το8 διοροβ δϑυϑῖπι νοῸ9 ἀυοπηῖξ. ϑ'γπι. Βροὲ δίεβαστασὺῷ 

ΐ 4 

- 

. ὅἴωπι απὲπιαξὲ; ἄϑδτα παρακαλεῖν τιοῖαϊ οἴλαπι δογέαγὲ δοπιο απῖς 
, ΠιΟ 6886 ὧὯ0 δοπό δρόγαγδ, βρὲ ϑοδαγὶ ὁχ οτἱρίβϑθ δϑῖ δοέμπι δ 

᾿ϑέντερ. -- ὩΌΠ,- ἑποαΐοδοο. 1ἐ8. 1ῳΎ]Ι, 5. οἱ παρακαλοῦντες ἐπ 
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Νοι Ὁρα5 ἰἴδ4υ9 6δὲ δίδίαεγο, ΧΧ ΠΏ Π9 Ἰορίδβθ, οι. ΧΙ͂,, αι. 
εἰ ὉΙ, 18. ὉΔῚ 0.2 τηοῖδρῃοεῖοο ἀϊοιταν ἀδ σοηπδοέαέογθ, χω 
ἐωυρεπέοπι ἀπεΐέ δὲ πεαπ ἀρργολοπαάδ. Ὑιᾶάδ ἰμἔτα 8. παρηγορέω. 
- ΔΙ, γερο. ἘμΘΟΒ. ΧΧΙ͂Υ, “5. Τιδροταῦῖϊ ἘΞΏΣΠ2), -- Ἴ13» 
οοπάοέδο. ἴον, ΠΠ,.11. ΧΙ.Π], 11. Τπ ῥτίοτθ Ιοοο, υδὶ Ἰορίτωτ: 
τοῦ παρακαλέσαι καὶ ἐπισκέψασθαι αὐτὸν, εἶπα ἄν 10 γοτθᾶ δυὴ 
ππϑῥοδίϊα,, ἰϊὰ υἱ ἐπεσκόέπεομαε ἈΘΡΥ. Ἴ12), οἔ πὰρακαλεῖν Βεδτ. 
ὯΠ Τεβρο; ἀεϑῖ, υἱὶ 6 γογοίουο Κμόσαέα ἀρρατϑῖ, 4.86 Βαβδϑῖ: 
μξ ΡῬαγέαν “ϑηέσηέσα νἐδίξαγδὴξ στπι δὲ σοπϑοίωγοη ει". -- ὈΩΠΣ 
ΝιρΒ, δὲ Ῥίδ. ᾿τοιι4αδ ἴπ γᾷ. οἱ ΗἩδᾶρ. Οοι. ΧΧΊΥ͂, 65." 
παρεκλήθη Ισαὰκ πὲρὶ Σαῤῥας τῆς μητρὸς. ἱμοίμπι ἀδροποδαξ 
ἴφλδο ἀθ ϑδτα, πιδῖτο 818. θη, ΧΧΧΥΠΙ͵Π, 12. παρακληϑεὶς 
᾿δύδας, ἐποέμης αδροποα ἰνιὰλ85. Ἰυὰ. ΧΧΙ, 6. παρεκλήϑησαν 
υἱ υἱοὺ ")ἡσραὴλ περὶ Βενιαμεὶν, ἱμοέωπι ἀδροποδαπέ ΗἸΔϊ Ἰοτδοὶ 
ὧς Βοπϊαπιΐη. Ὑ}ἷ1|ι͵Δ46 δ ν. 16, ἃ ὅδ. ΧΠῚ, 59. Οὐ. ΧΧΧΥ͂ΤΙ, 
δέ͵ οὐκ ἤϑελε παρανληθῆναει, παάϊοθαῖ σοπδοξαξέοηθπι ααὐπιΐέἐογθ. 
γιάε οἱ Ῥβαῦ. ΤΟυΧΧΥῚ, 5. Τοτγεπι. ΧΧΧΈΊ, 16. δὲ οοπέ, Νδιι, 
1, .8. Ὅευς, ΧΧΧΤΙ, 36. ἐπὶ τοῖς δούλοις αὐτοῦ παρακληϑήσε- 
ται, πιέοογοδέξων βοτνογταῶ βυόταηι. ίάΔοα οἱ 8. ΤΕΥΧΧΧΙΧ, 15. 
ΟΧΧΧΙΨ, τά. εἰ οοπε, “'Νίδοο. ΥΙΙ, 6. Ιυἃ, ΤΙ, 18. παρεκλή- 
ϑη κύριος ἀπὸ τοῦ στενάγματος αὐτοῦ, πιξδογέμδ 68: Τ)οταῖπαβ 
ἘΔΡΊΕἾ δοτα. 2 ὅδ. ΧΧΙ͂, 16. παρεκλήθη κύριος ἐπὶ τῇ 
κακίᾳ, ροσπέξοδαε Ὀϑατα τπα]ϊ. 488ηι. ΧΧΙ͂Υ, γχ0, 860. οοά. 
Καί, ὩδῚ ξοτῖα886 σοσὰ ]Ἰϑοιῖΐο δϑὲ μετεμελήθη, ἡὐυδῃ 6ἄ, 
Οὐπιρίωε. Θχῖροι, Ὑίἀθ ποῖα5 2. 804. ἴοι. 1Π|, 10.. 860. εἄ. , 
ὠπιρί, Ῥπάϊπι. ΧΟ, 15. παρακλήϑητε, δπογαδίέεπι {8 ργαδεέα, 
δυῖ, οὖ ΚΣ ωϊράξεδ ΘΧΡΥΘδδῖΣ, αεργδοαλιέὲδ δϑίο, Ὦ. 6. δΧ ἴτα δὲ 
᾿πάδσπαιίοηο δὰ δοηῖϊρηϊδῖοην τοὐϊ.. Ῥε. ΟΧΧΧΥ, 14. παρα- 
κληϑήσέται, αοργεοαδέξεγ, Ῥϑδϑῖνθ, ἐν τνεγα ὁἐοΐ ογδέξέονι ἰαδοοπς 

“᾽ 

Ἠίεογοπ. φπογαδὲϊιδ οΥ ἐξ. «1. χ δια. ΧΎῪ, τἴ. παρακέκλημαι») ὅτε 
ἐβασίλευσα τὸν Σαοὺλ εἰς βασιλέα. ροσγιξέειδέ τχπθ, ααοὰ ϑαυλεπι 
ἴα τοβεπι οοπβεϊτπογίηι. “(4:. 100. ΧΤ,ΓΠ, 6. παρεκλήϑην, Ρμοδ-- 
πἰέμδξ πιδ. οάδια δοπβὰ ϑγπιπιαοΐμδε νοῦθο ὑεἰτυν Απκοὺ, ὙΠ], 
ὅ, ἐἰ6, ““4“4ω. Τοῦ. ΧΙ.ΤΙ, 6. παργεκλήϑην ἐπὶ χοὶ καὶ σποδῷ, 
4086 νόσβαὰ 2 ἐσίἕτιδ πι8}6 τἰγδη δε 1 : δοῤαέίωπι ἀσοορὲ ἴῃ Ῥάϊνοτο 
ἐξ οἴπεγθ; ροῖϊυβ: δ ρύϊνθτθ δὲ οἴποσα ροεηέξοπέξατα αρὸ, οξ 
Κωμαξιδ᾽ τα παῖ, - Π5Π5., δοπδοέάέϊο. Ῥβαῖα. ΟΧΥ͂]11, δ0. 
- 55: δ), ΡΙΒ. οἱ ΗΪΡΉ. ἃ 32, σρίξο. 165. Χ, 52. παρακα- 
λεῖτε τῇ χειρὶ τὸ ὅρος τὴν θυγατέρα σιών. ΜίἀΔΘ ϑύρτα 8. Υ-. 127. 
1εε. ΧΙ, 4. παῤακαλεῖτο τῇ χειρί. ϑγπιπι. κινήσατε. - ἼῸΥ,, 
δίο, ἰϊ, ρὕϑοϑα ζωπάο. Οουξ, δὶπιογιὲδ 7,95. ἀοδτ, Ῥ. 108, Ἐδ.Β. 
ΥΙΙ, γ. ὁ δὲ ̓ Δμὰν παρεκάλει καὶ ἡτεῖτο τὴν βασίλισσαν, Αταιδα 
δυΐδιη ΟΥαδαὶ δὲ ἀδρυθοδαῖοτ γορίπδμι, - Μὴ, ροσο, Οαπιο, 
Ῥγου. ἼΙ, 4. ὑμᾶς, ὦ ἄνϑρωποι, παρακαλῶ, νοΐνῖδ, ο Βοπιΐ- 
Ὧ65, ἀσοοίαπιο. ἴφε. ΧΙ;,, 4. παρακαλέσατε αὐτὴν, αοοϊαπιαρ 
Δ}, τ΄ ΘΠ ῬΙΒ, πωίδογεον, 165. ΧΕΟΙΧ, χὅ, - νώγνυ! ΡΙὨ. ἃ 
ἄνα! οδίσοξο, 168. ΤΧΥ͂Ὶ, τ. ἐπὶ γονάτων παραμληθήσονται, ἴτι.΄ 

Ἁ 

᾽ 
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λο0 ΟΥ̓ ΠΑΡΗΚΑΑΕΊΩ -- ΠΑΡΑΚΑΤΑΤΙ ΘΗΜΙ .. 
᾿Εεοΐθτ οδἰεοέαδωπέμγ. δία Τλιος ΧΥΙ, 4δ. ἀ6 1 δπᾶτο, οὔτ 

. 6886ῖ 1 βίη ΑΡτδμδο; ψῦν δὲ ὅδε παρακαλεῖται, σὺ δὲ ὀδυνᾶ- 
σαι, Ὡμησ δαῖθαι μῖο ΟὈ]ϑοϊδίαν, τὰ νϑσοὸ ογυοΐατὶδ.. Ῥσδοίοτθα 
Ἰοριτατ 2 888:. ΧΙΥ͂, Ἱ. δὲ παρεκλήθη. 4υοᾶ. ἴῃ 64, Οοπιρίμι. 

, λορίίας, Βυο ἱτταρδῖξ 6 οἂρ. ΧΙἼΠ ν᾿ 59. ϑίγαο. ΧΥ͂]΄Ι, 24. υδὲ 
Κεῖ, παραλχαλεῖν Ῥὸκ σοηῆγπιαγα τταπιϑῖυ]1ῖ. . Νίδοο. ΙΧ, 59. 
παρακαλεῖν ἴῃ ποίΐοῃθ γοραπαΐ, ργσοαπαξ Ἰερίτας, «δὲ. 
Ἐξελον, ΧΥ͂, χά. παρακαλεῖν Ῥδτ διροο, 8} 8, Ορομε ΚΤ 6 Ὑθεῖοια 
ΖΔ 8116 η. ; 

. ΟΥ̓ ΠΑΡΑΚΑΜΕΙΩ, ποη οοπδοῖον, 23, βϑιῃο. ἘεοΝ. 
ΧΧΙ͂Ρ, ,5. 001 δηῖο παρακαλέσατε ἰηδοτομα ΟΥ ραγιΐουϊα Π6- 
Βαϊῖομῖβ ομιΐθ88 ἰὼ οπιπῖρυ8 οοαά,, οἰΐδηι ἔπ Οὐα. ὅγγ. ες. 
Ομ. δΌΡτΔ 8. ν. παρακαλέω. ὁ. τ 

Π4ΡΑΚΑΑΥΜΜΑ͂, φιοα οδέογαϊ ξεν αἰλοιεὶ γοὶ αα δαπι 
ἐοροπάατε, ἐεριπιοηέωπι, αμέαδιπει, ταίαπιθη. Ἢ.) ορορέπιθη- 
ἐπ. πο. Ἐκ. ΧΧΥ͂Ὶ, 856. 88ρ. ΧΥ͂ΙΙ, 5. ἀφεγγεῖ λήθης παρα- 

᾿ φαλύμματο, Οὕδουτο ΟΡ] νίομ!8 νααπιίηφ. 
ΠΑΡΑΚΑΛΥ͂ ΠΊΤΩ, οδίερο, Ὀσομῖέο.. Ἐν ἩΠΡὮ. 

ἦδοπι. Ἐ“εοΒ. ΧΧΙΙ, 26. - "ὌΝ 5, ἑπνοῖνο. 488. ΧΙΧ, 4. 
860, ε(. Οοπιρί. - 5, ρᾶνεο. ἴ65, ΧΙΙΤΥ͂, 8, μὴ παρακαλύ- 
πιτεσθε, 6 Οσου]ιδῖο νοθ. ϑεπεζαγμδ οοττοχὶῖ παρεκπληττέσϑε. 

᾿ς ϑρᾷ παρᾳκαλύπτεσθαι Ἀ. 1. ποῖδξ ῥΓαθ πιαρηο ρμιμάίογα αἱ ἐΐπ- 
ἨΊΟΥ͂Θ 86 αὖϑοοναἶθγθ δὲ οσοωδίαγδ. Οτἱὶσδιΐαι εἰαθηξ, δυῖ 
Ριιάοστο 5βυξπηδαπτυν, δ6 δὈδοοπάεσο 80] θη, ; 
᾿ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΪ ΚΗ,1. 4: παραϑήκης εροεξξιεηι. ΩΝ, 
ορμ8. Ἐχοᾶ, ΧΧΙΤΙ, ὃ. τῆς παρακαταϑήκης. διῖο τοοῖο ἃ ΤΙΧ 
ἐγδ 8] αἴ) 6886 ΔρΡΡδτθὲ ἐχ οἵη Ογϑῖϊομὶβ δοσίθ. ΤΟΡ. Χ, 11. 
παρατίϑημί σου τὴν ϑυγατέρα μου ἐν παρακαταϑήκῃ »ν. οοταπιῖιῖο 
101 ΑΒ] 1ᾶπὶ πιδαπὶ,, οϊ ἀδροϑθέξιπ. ΚΖ αδοίιιο δὰ Τλμογά, 110. 11. ᾿ 
ς. 73. οοπέτα Νῖ58. τερύμογο νοΐ ἐν παραϑήἥκῃ. ϑ6ἃ δδο πιεϊ- 
εἶπα ταλὶ Βῖο Ἰοοῦβ ποι ἐπ ἶρογο νι ἀδίοτ, 5: ρηϊ β οδίξοπο 6 π1ι 
Παθο ἄυσο νοόσᾶθυ]ὰ ρτογϑὺβ ποῦ ἀϊβοεσα χη ]118. Θχ 6 μι }]186 ἀ0- 
ουἱ ἐπ Ζεν. Ν. Τ. Ὑ. 1]. ν. άοδ. οἱ ά)0ο. Ῥτο αδροδέέο νοχ 
ΔἸἴδβ δαϑρίυθ οσουστίῖ. 810 Φλέξο Βγδέδωθ ἀραὰ. Ἐμωϑεδέωπ 
Ῥγαδσρ. Ἐναπρ. 110. 1. ν. 45. 526. σύντροφοι δὲ τοῖς ἐκείνων 
(Σλλήνων) πλάσμασιν αἱ ἀκοαὶ ἡμῶν γενόμεναεν. καὶ προλη- 
φϑεῖσμι πολλοῖς αἰῶσιν, ὡς παρακαταϑήκην φυλάσσουσιν, ἢν 
προσεδέξαντο μυϑοποιΐαν. Μιᾶο οἱ Τλιίζοησηι «4ϊ6:. ἐπ Τίαρο. 
Ῥ- θγ6, ες ἐδ. φωῖθ τδν. αἷν, ἤαογεθ Ὁ. 5836. δὲ δἰίοτυμι Ἰοοα, 
ΟὈδειναῖα δυοϊοχίθυδ οἰϊαῖϊδ ἃ ἤονδο δὰ ι Τίη. ΥἹ,. δῦ. 
Ρ. 496. οἱ δὰ 5 Τίνι. 1, 12. ραρ. δοά. Οδοΐοσαπι  οογὲς νοῦοῦιι 

᾿ πάρακαταϑήκῃ Ατέξοδηι 6886 ἀἰοϊῖ, παραϑήκη νότὸ Ἠΐε]]θπ1» 
οδὰ. Οοηξ, 7λοπι. Ἵαρίδέ. φαὶ Βᾶπο δρυά εγοαοέωπι, ᾿λ]δῦλ 
ἃρυὰ Ἴ77ιεογαέφζσπε οοουττοτο ορδοσνδῖ. -- 

Π4»ΡΑ41Κ4Τ1471᾽ ΘΜ), ἄδροπο, οοπιπιΐέξο Ξαοὲ αἰξοιδμδ, 
σοπωτεσημῖο. λΏΒ ΗΠΡὮ, μγαφβοῖο. Ἰοτειι. ΧΙ,,. γ.. παρεκατές 
θετθ αὐτῷ ἄνδρας καὶ γυναῖκας, "αοὲ δἷιιε φοπιπιέφογαξ νἷτος οἵ 
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υχοόσοβ, Ὑὲάα οἱ ἴεεοαι. ΧΤ Ϊ, 10. δὲ οοπέ,  Νίαοο. ΙΧ, 5. 
1π|ὰ οεὲ Φὲοσονεδ δίο. Ἰὼ. Δ. ν. ὅ26. Ῥέας αὐτοῖς παρακαταϑε- 
μένης τὸ βρέφος. οὔπὰ ἈΒεα ᾿ηέβηϊοπι "αδὲ 11 οτυιπι δοπιπιξϑ:8.-- 
86έ. ᾿Οομξος δὲ “ὁἰέαη. Κ΄. 8..Π]|,. 6. 4 Νῖαοο, ΗΠ], ν5. τοῖς παο 
θακαταϑεμένοις σώα διαφυλάξαι, υὐ 1}116,. φαΐ ἀεροδμογαπέ, 581» 
γὰ ἴδεο ουδίοάξτοι. τσ : ! 

ΠΑΡΑ ΚΕΙΜΑ͂Ι͂, Ῥα88. ἀρροπον, ἰαρυῖπιῖ8 (6 οἱδῖβ, δὲ 
βιδᾶ, αὐέαοδο, νέοδηιεδ ϑιεγε. Ὦχις, “παῖ, Ἄοτα. Ῥτορτίατν. δυηεπὶ. 
Ζεοΐ. ΧΥΥ͂, 5. παρακείμενος, αὐϊαοσηδ. Τιορὶς ὟΣΜΝ. δίγσαρ, 
ΧΧΧ, 1γ. ϑέματα βρωμάτων παρακείμενα ἐπὶ τάφῳ. ξετου]α " 
οἴθοσθπι σρροδέέα ἴῃ δεραϊοτο. Υὶ66 εἴ δῖς. ΧΧΧΙ, τιδ. δὸ 41͵4 
εἰρν. 1. ἘρΡ. 24. 2 Νῖδοο. ΤΥ, 4. ἐκ τῆς παρακειμένης σποδοῦ, 
ὁχ οἰπδια αὐέαοοπέθ. Ὑιᾶο ααρηυο 2 Νίδοο, ΧΙ, 16. 2 Νίδοο. 
ΙΧ, 25. κατανοῶν τοὺς παρακειμένους δυνάστας» τεϑρίοἶ 68 νἱἐ- 
εἶποδ Ῥτὶποῖροβ. Ἰυάδει. {Π||.2. )Ό1 παρακεῖσθαι δχ δομτθηῖιᾶ 
Βηοέεολπείογὲ Ὠοϊαῖ: Ργοδέθγ 676 66. ἐγααῖθι 6 86, Ὦ, 6. ργασοῖο 

486 ααἱ οπιῆθ οὐδεφωμέωπε, δὲ οὐτὰ ἔοτιαυϊα δοῦλον τινὸς εἶναϑ 
Ρεοτηἴδ[τ.. ' 

ΠΑ,ΡΑΧΑΣΙΩ, ἱποίμαο οαγεεγὲ, ἐπ εἰποιέα δοτυξϊοῖρ, ἃ 
Μδος. ἸΥ͂, 54. {τὰ ΔΒιοίξιο. δ86ἃ παρακλείεεν 101 δάϊιποίααπι Πᾶς 
δοῖ ποιϊξουσαι ἐπέσγβοίοηΐ, ἀπὰς ἔπ αέμα σοτθὰ ὃν καὶ παρα- 
χρῆμα παρέκλεισὲν ἰ[ταῃδῖυ1 : δέαξἐπι ὁτηι ρογοπιΐέ, Τῖᾳ αποαιϊιθ 
γγώδ.. Ῥταθίογοα ν. 55. παγτδῖαν, ἔμάδοοβ οἵ τυ ]ἴ08 αἰῖοῦ 1» 

ἀ!ρπαῖοιβ εδ86 ἐπὶ τῷ τοῦ ἀνδρὸς ἀδίκῳ φόνῳ. Ἂ 
ΠΑΡΑ͂ΚΧΔΕΣΙΣ, αὐλονέαείο, οοὐιογέαξίο, 'ϊ. γγϑοοϑ. 

259 Ῥατὲ. Ῥ:Ώ. εοπμδοίαίον. Ν. ΠΙ|Ι, 7. - 22 ῬΙΏ, σοηδοίογε 
Ιου. ΧΥ͂Ι,6. - εηλ. Ηοβ. ΧΗ, 1ά. - πρῇ3. «ἔφι. Τλοοά. 
10". ΨΙ, 10. -- ΏΠΣ ΡΙΌτ. 165.1.0},1δ. -- ηϑὺ 1 ἤπ. ἃ ϑυϑν», 
«οἴεο. 166. ΧΧΧ, γ. ὅτε ματαία ἡ παράκλησις ὑμῶν ἔσται. 1ιᾶὰ 
αυοᾳαο ὄγγε. ΟἸδύτπι 65}, 608 "66 ::}5 ὨΞΥΪΌΣ, φιέοϑοῦῦδ ζ4-τ- 
εἶδη,8., δέαδὲξίοπδ. πολ αοϊὲδ πὰ Βὲδό. ΟΥν, Τὶ ΧΤΥ͂. Αρρ. ν. 99. 

'οομξετε τα. υλὸ . ϑεέαδέϊίφ 7ωὲξέ, Οὐοπῆὶ. ΤΠ. δέαδέἑἑνέδ, « 

᾿ς ὌΝ5Π2 μίαγ, ἀεργεσαέίοηδ5. ἴοτ. ΧΧΟΧΙ, 0. .- ἘΣΛΌΠ2 Ρ]ῸΣ, πιδ80. 
Ῥ5,ΧΟΙΠ,γ0. 165, ΟΧΥῚ,11. [ον ΧΥ], θ. - ὈΡΟΉΠ3 ρυτ. ἔοσαι, 
10». ΧΧΙ, 2. 1 Μδοο. Χ, 24. γρώψω αὐϊοῖς λόγους παρακλήσεωρς 
408ο νοερὰ δι οέέμα ἰτδυδῖη τ: δοσί θαι 111} δὲ ὁροὸ νογδα Φαἦογ-- 
ἐαξέογιἐδ. 868 παῤάκλησις 1ἰθὶ ρου χοραΐξέοπεπι, Ὀγδοθα δἰ βαὶβ. 
φῶτ νἱάοδιυς, αἴ λόγοε παρακλήσεως δἰπε ἐῥέογας ροίἑδογέαθ. 4 
ἀπὰς ρα, ΥΠΙ, χά. διοὶ λόγων ἐποιεῖτο τὴν παρακλησὲν, νοι δ 

ν᾿ δαονέαδαέμν. ϑωέῆαδα ἂχ Βαγροοναξίοηδ: Παράκλησις γ ἀνεὶ τοῦ ὁ 
προτροπή. Ἰσοκράτης Δἤπερ ἡμεῖς οὐ παράκλησιν εὑρύντες, 
ἀλλὰ παραίνεσιν γράψαντες. Ἐράδηι δεῦϑα αἱ Ῥαῖτεβ αὐϊάδπι 
γοσεῦι δοσθρόσυης Άομι. ΧΙ, ἃ. γιάθ διρέσογὶ 7ἦσε,  οοῖδα, 
Ἐ.11..ν». 58ι. Οποὰ νότο δὰ αδἱξοσδιι ργδοη ποτ ομθπ δε πε 

᾿ Βυῖο γοοὲ βυρτα νἱηἀἱοδίαπι, Τδοπιας Μαρ. Παρακαλῶ, τὸ προ- 
τρέπω ὡς ἐπὶ πολι, ἅπαξ δὲ καὶ τὸ ϑέομαι, Ἐθθὶ Φταξεηδ. οἰϊδξ' 
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2.2: ΠΑΡΑ͂ΚΛΗΣΙΣ --- ΠΑΡΑΚΟΛΜΟΊΘΕΩ 
, οεπιοείλον. εδ δογόπα Ὁ. άγϑ. ϑμέαϊᾳε: παρακαλεῖν τὸ καλεῖν, 
ἢ) τὸ προτρέπεσϑαε" ἄκυρον γὰρ τὸ δέεσϑαι. , 

ΜΑΊ41.4. ΠΗΡΑΧΛΗ͂ΣΙΣ, ναπα δοηδοίαξέο. να, 
τοεεπέϊα. 1ε8. ΧΧΥΤΙ, 20. γι ἀδπτυν 16 ρ1886 πὴ, ἐπ πελί- 

, ὄδεπι γρα σδ, ἔοζιοδίυπι ἃ μην, “απίέαδ, πέδέλδμπε, ςο}}. ταῦ, 
πεν, ναδέατὲ, ἐπ πέλέξωπι γοαϊ ρὲ. ΟΟυΕ, ον. ΧΧΧ, 25. 

ΠΑΡΑΚΧΛΗΤΙΚΟΙ͂Σ, δοπεοάέογέιθ. ἘΩΝΌΓΙΣ ῬΙΌΓ. δοηδο- 
:αείοηθ6. ΖαοΒ. 1, τι, Ῥίαίο αἷδ γ8Ρ. 11. ν. δ215. Ὁ. 

ΠΑΡΑ ΚΛΗΤΟΣ, δοπεροίαξοκ. “τ Π5)Ὁ ρατι, ῬΙΒ. ἰάδιι, 
"φω, Τἠεοά. Τοῦ. ΧΥῚ,.2. Οοπέ, Ζος. Ν, 1. 8.ἢ. ν. 

ΠΑ͂ΡΗΚΔΑΜΗ ΤΩΡ, ἰάθπν. ἘὩΠ3Ὁ ῥατῖ. ΡῚΒ. 1άδθι. 10}. 
ΧΥῚ, 3. παρᾳκλήτορες κακῶν: δὲ παρακλήτορες κακοὶ ΤΟΡΟΏΘΗ- 
πὶ 6586 ὨΏ]]6 δααἰάεαι ἀαρίτο. Ἰηάθ ἔοχαβϑβθ δρυὰ 2267γ- 

᾿ς φλέωπι παρακλήτορες δαπὶ παραμυϑηταὶ, ᾿σοπδοίαέογα. Ὑιὰάθ 
. αυοᾳῦθ διέάαπε 8. ν, παραιτητῆς, 6ἔ ϑδορᾶ.. Οεαΐρ. Ἴντ. Υ. 
480. ϑολοί, .Ν : 
Ὁ ΠΑΡΑΓΔΥ ΖΩ͂, ἐπωηάο.. ἡθὺ, ἄδην. ἤμο. Ῥε. ΟΧΧΙΠ, 
4. παρέκλυσεν, ἑπωπάανξέ.. Σίδεγοῖ. παρέκλυσο (δἷο διΐπι Ἰορθῃς 

, ἄσμν ρυῖο Ρτὸ παρέκλησε), παρῆλθεν. δϑολοὶ, Διγοορῆν. «4 ἰ6κ. 
ο ἅν. 1290. | 

πΡΑκΚΑτ ΖΦ, ,ῆογεηι αοέαέξα διρογ ον δαονΡ, οϑηπδέ- 
φιφαοο. ϑῖταο, ΧΙ Π, 9. μήποτε παρακμάσῃ, τιὰ ἔοτιο ὁποζεοαί. 
Ἡαρακμαζειν ἀϊοϊϊας Βῖο Β]α, αὐδθ ὑπερακμὸς Ῥαυϊο 1 
οες. Υ͂ὟἿΙ, 56. δὲ ὁτοίσέα νἰγρο ίαμέο., Ὑίαα Ογοέέξωην δὰ 
ϑιγαθο δ..6. 

΄ΠΗΡΑ͂ΚΟΙΤΟΣ, δϑϑὰ Ῥτορτῖο δὲ βϑῃθσδὶὶ ἑωχέᾶ δ» 
δαπδ, αοομδαπδ, ἐχομδαπδ. ιοά. δὲο. Ῥ. Διά, 531. Παράκοι" 
τοῖς ἡ, ΓΝ γυνηὴὶ, σοποωδέπα. ἸΣΓΙ, οδαίά, οοποιεδίπα, Ὦ δα. Υ, 

τὰ, ὃ, 8. : ᾿ : 

ι ΠΗΡΑΚΟΜΟΥ͂ΘΕ᾽ 2, δοφμον, ἐπέφνϑιργι, ΘΟ ϑΘ4 ΠΟΥ, οὗν 
Φόηπον. ΜᾺ 864. ΠῈ,) θη ροδέ, 8640. «(φι.. ΟΟἘεὶ. 1], 
22. τὲ δὲ ὃ ἄγϑρωπος, ἵνα παρακολουθήσῃ βουλῆ; ᾳυϊὰ νοῖοὸ 
6δῖ βοῦιο, υἱ ἐπέογσὲέ ςΟὨ51}10 ἢ Ε θαι βθηδα Ζ7οδορἤμδ 1}Ὁ. 1. 
0. ΑἹρίρυ. δέον ἐκεῖνο γινώσκειν, ὅτε δεῖ τὸν ἄλλοις παράδοσιν 
πράξεων ἀληϑινῶν ὑπισχνούμενον αὐτὸν ἐπίστασθαι ταυτας 
ἀκριβῶς, ἢ παρηκολουϑηκότα τοῖς γεγονόσιν. ἡ παρὰ τῶν εἶδο- 
πῶν πυνθανόμενον, ἦοο δοέεπαϊμπι ἐδξ, εἰδδεγθ διωπ, φιὲ αἰξὶδ 
φόρογιεπὸ Γαοέογεεπι παγγαέέοποπι ροἐἐέσσξιν., ἔρϑιιπε γέμα ἐδξο- 
τῶπι 6559 δοὲεηἐέδοίπεπε, τοὶ χιυοαῖ γοδμδ ἐροὶσ ἐπέσγζμαγὲέ, οὶ 
ημοαῖ φαε᾽ 85 ἐὲδ σορτιονογίξ, φιὲ ἐροὲ. νέογωπέ. δῖο δἰΐδηι 2:5 
γποοέῤλοησο, Ῥογδὲμε οἵ Ζ,μοέαγμσ νοι τατα τιβτιγραγηεῖ. Ὑιάο 
“Παρδλοϊϊῥ 'απποέαεὲ. ες Τοίγδὲο δὰ Ἰ,πὸ. 1, 5. Ῥ. γθά. δοαυ. 2 
ἽΝαοο. ΥΠΙ, 11. οὐ προσδεχόμενος τὴν παρὰ τοῦ πανεοκρατορος 
μέλλουσαν παρακολουϑήσειν ἐπ᾿ αὐτῷ δίκην, ποτὰ Θαρθοίδμδ 
γὶπάϊοίαπι, α08ὸ Θθπι ΔΡ Οπμηϊροίθηϊθ 659504 ΘΟ 8ΘΟΣ ΙΗ. 
ὦ Νίδοοοδῦ. ΙΧ, 27. παρακολουθοῦντα τῇ ἐμὴ προαιρέσει ν δε... 
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 ΠΑΡΑΚΟΜΙΖΩ -- ΠΑΡΑΚΥΡΟΩ . Δοβ 

᾿ φαῤκέοαε ταϑᾶθ σοϊμηϊδῖί, οι. κ Τίαι. ΤΙ , θ. δὲ 2 Τίω, 
ΤΙ, 10. 
ΠΑΗΡΗΧΟΙΜ,) ΖΩ, ἀρρμογίο, αὔνο,, 'Ῥογίο » ἀχρογίο. 1. 

ΜΝαοοδδ. ΤΥ͂, ν9. 20. 45. ἿΧ, 8. 1π δοῖῖνο φιοηιο ἀϊοὶ 46 δα- 
ἀανογίδιισ ζωπᾶγο οἠβοτοπαὶς ἄοοοι Ἰοουβ 2 Νίδοσαν. ΙΧ, 10, 
᾿Αντίοχον παρακομίζειν οὐδεὶς ἔδυνατο διὰ τὸ τῆς ὀσμῆς ἀφόρη- 
τὸν βαρος. 

ΠΑΡΑΚΟΜΜ|ΖΟΙ.1, πιοᾶ. ζμπόνα ο)ογοπά σωγο. ἃ 
Μδοο. ΙΧ, 29. παρεκομίζετο δὲ τὸ σῶμα Φίλιππος, οδάδνεν δι... 
ἴεπι ὕωπεγο οὔεγοηάμιη συσανὲξέ ῬΏΛΠΙρρΡυΒ... 

ΠΑΡΑΚΟΥ Ω,. οδαμαάδο, οφοϊέαπεδ)' αμαο, ἀιραϊ γα 661 
οὐθάϊνα αἰδέγεσέο. ὩΣ Ὁ, δίδοπο εἰΐοο. ἘδιΒ, ΤῸ, 1. 
ϑγπιπι, Ῥβα]πι. ΧΧΧΎΥΠ, 1... μὴ παρακούσῃς, πὸ ἑπαμαϊξέτα 
)ναφέεγεαδ. Ἡΐέδγοπ. π6. οδδιγἄδεοαθ. .«4). Ἐδιἢ, ΥἹ], ά, παρήκου- 
σας. - Ἴ . ΓαΠ ΡΥ σα ον. Ἐπὶ, ΠῚ, 5. - ΩΡ γε, ποη ζασίο. 
Ἐδι8. 111, ὃ. τῶν δὰ νόμων τοῦ βασιλέως παρακούυουσεν», Ἰορίθυ8, 
τορὶς οὐοαϊἶτοι ἀδέγοοέαηέ, 810 Νίακι. ΧΥΤΙ͂, ι7. ἐὰν δὲ παρα- 
κουσὴ αὐτῶν, 5ἷ δΔυΐδιι οὐδδαϊέγα 4}}16 ἀαέγϑοίθι, - νῈὩ πὸ, ποι 
αμάίο, 168. 1|ΧΥ͂, τι. ἐκάλεσα ὑμᾶς, καὶ οὐχ ὑπηκούσατε, ἐλά- 
λησα» καὶ παρηκούσατε, νοςανὶ νοδ, δὲ ποι οδοάἑνίδιϊδ, Ἰοοιι- 
ἴυε δι, εἴ αποΐξγ αφέγοοέαϑέξδ. ᾿ 

ΠΑΡΗΧΡΟΥ ΟΜΙΑ͂, ἄδρνγδοον, ἃ τό διεδηπεόσερ, ἱΐἴθτιη 
δαμιιρἐοπίσν' ἀδοέρίο, 7αϊίο, ἐϊμαάο. Ὁ ῬΙΒ, ἐδέμαο.. Οεα, 
ΧΧΧῚ, γ. ὃ δὲ πατὴρ ὑμῶν παρεκρουσατὸ μὲ, Ῥεῖοξ' δΔυΐεπι 
γοϑῖοι ἐδίμδὲε ταὶμὶ, Ζδαγοῖ, παρεκρούσατο, ἐχλεύασεν. μές 
ὦκ.: παρεκρούσατο, ἐπλάνησε. Ἰάδια ὁχ Ηαγροογαέέοηα: παρα» 
κρούετα, ἀντὶ τοῦ ἐξαπατᾷ. μετῆκται δὲ τοὔνομα ἀπὸ τοῦ τοὺς 
ἡστάντας τι ἢ μεεροῦντας κρούειν τὰ μέερα καὶ͵ διασείειν ἕνδ-- 
κα τοῦ πλεονέχξε!».. ' 

ΠΑ͂ΡΗΑΚΥ ΠΊΏΩ, γγοδρίοέο, γδορέοϊο. Δ ΗΙΡὮ. 
Ἰάρι, ὕδωξ. 11, 9. παρακύπτων διὰ τῶν ϑυρίδων, ρῬνοορίοίδης 
Ῥεῖ ἔδηεοῖσαθ. Ἐμὲ διΐῖδηι παρακύπεϑιν Ὦ. 1. ὁ ζενισδέγα σἐγέσέξηε 
αὐορέίοογε, αἴ Ἰοχφαίειν Οἷα. ἐν. 1. ὅιδ. Ογαξ. ο. 55. τὰ6 δολοί, 
δὰ “γἱδέορῆ. Ἐφιῖϑ. γ. ο81. - πρυδ: ρυ)), ΗΊΡΒ. εἰ ΝΊΡΒ. 
σευ. ΧΧΥ,, 8. 1 6ρ. ΝἼ, 4. δ6ο. οὐ. αἰ. ι Ῥατ. ΧΥ͂, 20. 
Οοηξῇ, ϑῖτδο. ΧΙΥ͂, “4. Ῥεον. ΥἹΙ, 6. ἀπὸ γὰρ ϑυρίδος ἐκ τοῦ 

᾿ οἴκου αὐτῆς εἰς τὸς πλατείας “παρακύπτουσα, Ῥοτ' ἔδηοδίτϑι; ΟΣ 
ἄοπιο δὰ ἔῃ Ρ]δῖθαβ ργοϑρίοίδησ. ϑῖταο. ΧΧΙ, 456. ἄφρων ἀπὸ 
ϑύρας παρακύπτεε εἰς οἰκίαν, διο]ταδ μδὲ οβιϊωση γοδρίοἑέ ἦν 4ο-" 
πθΩ, ἢ. 6, τυδιϊεθ οἕ ουγΐοδβα ργοδρέοίέ ἴῃ ἀοτευα, Οομ, 
10ὸ, ΧΧΙ͂Ψ, 1. οἱ 108. ΧΧ, 5.11. ῬΊατα νεζοὸ ἀθ ὸο νοῖῦο 
νἱὰσ δρυὰ δέορλαπεπι ἔε ογηο Οὗδε. αὐ αν. ϑαον. Ὁ. 844. 
δραυ. οἱ ἰὼ Ζεν. Ν, 17, 5. ἢ. ν. ἫΝ 

ΠΑΗΡΑΚΧΎΥΡΟΊΏ, ἐννίέμπι ζαοίο, αὗτορο, αδοΐδο. “ὉΠ, 
ΗΒ, ἃ Β, ἰάθηιν. ϑγπιηι. 1ο"». ΧΙ; 5. παρακυρώσης. 868 1δὲ 
Ἰοοο παρακυρώσῃς, ηυοᾶ Φειεφίἑ δυοιοεϊδιο οὐϊ ἰωμϑεῖς ἡ έοπέ- 
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δά. .᾿ ΠΑΡΑΧΥΨΙΣ -- ΠΑΡΑΛΕ) ΠΩ 

αιιοοπίμδ, Ἰεροηᾶυπι 6880 παρακυρωσειῷ, 4ποᾶ δοαυϊίας πὸιή- 
Ἴσει; ἰάθεῖθ νίάρτυΣ. ΛῸ “᾿ ἶ 
τ, ΠΑΡΑ ΧΎΨΙΣ, ζεηδεέοῖδα. ΛΒ ΡΝ; ρΊυτ, ζεποείοἰδασ, δγπιπι, 
:ΈΘρ. ΥἹΙ, 4. παρακύψεις. δ 

ἘΠ4ΡΗΜ44Ε “ὁ. περον, οδέοχιον. η1λ ῬΙΒ. δέαορλεπιο, 
Ῥραϊά. ΧΕ ΤΠ, 16. ἐ6ο. οοἀ. Καξ, παραλαλοῦντος. δὶ Οὐάς 
“εκ. καταλαλοῦντος Βαῦεῖ, Ῥτδοίοτεα τορότίτυν ἀρπὰ ίοη. 
(89. ἀΐδέ. Χρλιέ, Ρ. γῦρ. ὦ, Ὑίδδ 4αοαυο  ἤεογολέωπι, αὶ 

. Βαρεῖ: παραλαλεῖ, φλυαρεῖ, μὴ γενωσχων, ἃ λαλεῖ, οἱ δἀἀθ 

᾿ 

χϑν, τρῶς 

᾿ ιγπιοΐ, ΠΗ͂. 65:1. ὅν. 
ΠΗΡΑΗΑΜΗΜΔΒΩΑ͂ΝΩ,, ἀοοίρίό, λαογοηέξαία αοοὶρέο, αε- 

ϑιπισ, ἀμοο, ἀπερίδοογ. ΤΆΤ, ἀπιρίδοέον. Οὐ. ΨΗΙ, ὅ. ἡ 
᾿δεξεὰ αὐτοῦ παραλήψεταί με, ἀδχῖοτα οἷυδ ἀπιρίσοίδηιεν πια; ὉΔὲ 
4}11} περιλήψεται Βα δῖ, - ν, λάσγει δῆ ν»οἱ 3ο. Ἰαετεαι. 
ΧΟΙΧ, 1. παραληψόμενος οὐκ ἔστεν αὐτοῖς ; διὰ τί παρέλαβε 
 Ίελχὸλ τὴν Γαλααδ! να] αὶ αοοίρέωαξ λασγοαϊέαίοπι τοι δδῦ 
εἰδὴ αὐδτθ' λαογεσίέαίοα ἀοεορέξέ ἈΝ]. ὮΟ] Οαἰδδά ἢ Ὑ1:66 οἱ ν. 
2. -- πρὸ. ΘΟ. ΧΙΧ, 15. 660.. Οοπερί, αδὲ κεϊίφυξ 1ἰδτὶ λάβο 
δβιαῦοηιῖ, Νυ, ΧΧΙΠ, ἄι. παραλαβὼν Βαλὰκ τὸν Βαλαὰμ. ἀ- 
γεβίβασεν αὐτὸν ἐπὶ τὴν σεήλην τοῦ Βαὰλ, ααϑώπιδη Βαϊαο Β11|68πι,. 
δἀάιϊιοοῦδε 11) πὶ ἐπ ὁπχοαϊδυτ Βδα]. γῚ1άς εἴ ᾿ 88πι. ΧΥ͂ΤΙ, ὅι1. 
δγ. δῖο Ζιιοίαπιειδ ἕπ δογέλα Τ' 1. Ορρ. Ρ. δ04. σὐ με παραλα- 
βὼν ξεναγησον καὶ δεῖξον τὰ κάλλιστα ᾿Αθήνησιν, ἴὰ πιὸ δδδυπΙ6}8 
ἴαυθησδαι Ῥογορείπυμ ἀυοίίο, δὲ αυδοὸοθπααθ βὰπὶ Αἰδθπΐδ. 
υἹοδιοεγίηα τιϑηδίσαῖο τὶ, ΟοηῈ, οὲ Μίδι. ΤΥ, 8, οὲ δὰ 
. 1, Εἰδπόγεπι Ὁ. 17. Νυα,. ΧΧΙ͂ΙΙ, 20. εὐλογεῖν παρείλημμαι» 

᾿ δὰ Βεποάϊοὀπάσπηι αὐαιοέτδ διεπι. Ν απ. ΧΧΙΠ, 47. παραλάβω 
σὲ εἰς τόπον ἄλλον, ἀμοαπι τὰ ἴῃ Ἰοσυπ δἰῖμα.. ΥΊῆΊά6 δ ν. 20. 
28. δῖο θεἰδηὶ Ζισέαπμδ Τοα. Ὁ. 72. παραλαμβάνειν εἰς οἰκίαν, 
ἀπμοο ἀοταμπηι; εἴ ἴῃ ϑγσιροα. Ὁ. 860. παραλαμβάνειν ἐπὶ ϑυ-. 

- σίαν, ἄμοονα δὰ οοινί νυπι, ΕΠ αἰξὲ δοάδηιν πιοάο Ἰοσοῖὶ δυμῖ. 
Ὑιὰδ Ἐΐδηδγιεπὶ 1. 6. - λΠλ γι ἀμοο. ἅ Ῥασ. ΧΧΥ͂,1ι. Οδηῖ, 
ΨΙΠΠ, 2. ΤΏτοη, ΠῚ, 2. - Ὁ5 ο4]4, ῬΔΒ. Ὧδᾶα. Υ͂, 55. παρέ- 
λαβὲ τὴν βασιλείαν, αδοσρὲξ ταρίπτα, ἰδ οἱ ΤΠ δ. Υ]], 18, 86 

. Ὦδη. ΤΥ͂, 48. 660. οοὐ. Οἠΐδ. Ὄτδο. ν᾿. 1. δὲ  Νίδοο, ΤΥ͂, 7. δ 
ἐπτῇ ἐκ αἱ Οσδθοῖδο δοεϊριοσι δι! οὐβετνδῃξ δυοίοσγοα ἴδῃ" 
αι 7} οὔϊο δὰ Ηδῦτ. ΧΙ, 8. Ρ. γὴδ. ι Νίδοο. ΥἹ, δ6. παρα- 
λαβεῖν μετὰ τῶν πραγμάτων, διιδοέρογ8 ταριῖὶ ποροιΐα. 1)6 ἀπὲ“ 
πα αὐ ἤειιπιὶ γϑαειπέο ἀϊοϊταν ϑδρ. ΧΥ͂Ι, 14. αμἱ δ] ἴπμ ἐπίθες 
ἔοοϊξ, οὐκ ἀναλύει (οομξ. ὅ88ρ. ΠΠ, 1.) ψυχὴν παραληφϑεῖσαν, 
-δηίΐπιαπα σα οεης ἑαπὶ γϑοσρέαπε ΣΤΟΨΟΟΔΙΟ ὩΟπ ροῖοθδῖ. « Ὑγὲ4θ 
ἤνποηυδ δὲ δὲ 5, ν᾿ κτήσιρ. ᾿ " Ε . Ν 

᾿ς ΠΑΡΑΜΕΖ ΠΩ, νοϊέηφιο, ρναθέεγιμδεέο, απέέο. ἘΠ πὸ 
τὰ παραλειπόμενα, δοὶϊ. βιβλία, (Βοῦτ. ἘΠΝΌΣΣ 515» νογόα ἴδ: 

ΟΡΩ 18) δᾶῃξ Εἰδτὶ, 4 4}ο ποιηῖπρ ἀϊσαπέον Οἰγορέσογιωτι, 510 
 Διοιῖ, σφυρὰ πομπη]]ὰ ἐπ Ῥδοϊδίθαςδο, ἰρτίς Ἰοδαδο, Τυἀΐουπι, 
δαηλπεῖῖδ. δὲ Ἀδρυπι Δὰξ χϑωχΐοδα σοβατοίυπς, δοξ δοσέρία Ρ]6» 

4 
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᾿ΠΑΡ4414--τ ΠΑΡΑΔΑΑΤΤΩ ὀ 50 
᾿ς χοθ δταϑῆξος τορρίυηξ δὲ. γοῖαξ ἴω ταθυὶδ τερτδθβθπίδηϊ, 
ΟΠ ΒΌ ρων. δροπέδ παροσηέξα, ϑγπεπε. 1οὉ. ΧΙΥ͂, 10. τὼ παρα- 
λελειμμένα γ 4086 τολίοῖα δυηξ, γοείάμα, τε] 86. ὅ. Ε5άξ. 
ΥΠΙ, ὃ. εἰς τὸ μηδὲν παραλιπεῖν τῶν ἐκ τοῦ Ῥόμου κυρέόυ, ἰδ ὧξ 
Ὁ181} δόγισα πορέἐρ αγοέμ, ἀ.86 Ὀτδοδοσρία βιιπὶ ἴῃ Ἰορίρηδ ἀΐο. 
γἱηδ. ᾿5 Νῖαοσσ, 1, 19. πιυ]ίοτοθ τὴν ἁρμόζουσαν αἰδαὶ παραλεέ- 
πουσαρ9 οοηνδηϊοηῖοαι ρυδϊοϊείαπι πορέξροηίσδ 8. πιῤῥέδημοδ, 
20]}. δί:. ΧΧΙΧΣ, τά, ἀπολωλεκῶς αἰσχύνην. δγγμα δἰποριλοῖτοι " 
γοτιῖτ: δέμϑ ριον, . ᾿ 

ἘΠΑΡ..17.4, ἢν (δΌρρ]6 χώρα 5. γῆ. 4ποἂ δἀάϊξεαςν Τυ- 
ἄπ}. Ψ, 25.) γόρέο πιαγεξέπια. Ἰυάὶοῃ. 1, 7. πάντας τοὺς κατοε- 
κούψνεας κατὰ πρόσωπον παραλίας. οἱ ἰδ. 1, 16. ἐπὶ τοὺς κατϑι» 
ποὔντας τὴν παραλίαν. ἃ δῖδοο, ΧΙ, 8. τῶν πόλεων τῆς παραλίας. 
Αἀδο οψό,. Τί, 5. 

ΠΑΡΔΖΙΟΣ, πιαγέεξέπιια, π, αγοα. Ὥκδαι. ΧΧΧΙΙΙ, 
10. σταράλεον κατοικούντων. 80. δὴπ δραοΐατίπι 6 ἀγέρα πια-- 
"Τὲδ ὈΘΌΤΡΔΙΙΣ, - η!η, ρμογέμϑδ. 108. ΙΧ, 1. -“- 225, πιαγδ, ἴοδ. 
ΧΙ, 2. ὅ. Τοῦ. ΥἹ], ὅ. ὅϑγηπεσι. ΘοΡἢ. 11, 6, - τῶν ΠΥ, νέα πια- 
γίδ. 1.6. ὙΧ. 1. « ὯΝ ἴα, Ῥογέμδ πιαγὶδ. Οει. ΧΙ Χ, κι5. ζα-- 

᾿ βουλὸν παράλιος. πο. 7:4. 1δὶ μΠαρϑὲ: παράλιος θαλασσῶν. 

’΄ 

Εοτεα βοσιροηδυπι δὲὲ παρ᾽ αἰγιαλὸν ϑαλασσὼῶν: δπξ σοα]ι6- 
ταπὲ ἀποσγύπι ἱπεθγρτθίμπι σουδίουσδο, ΘΌοτιιε 8116. δοσίρβξ 
παράλιος, δἰέοΣ παραϑαλάσσιος. Ὑὶᾶδ αυοᾳυο Π ευϊ. 1, 7. - 
459, ὁγαοέμα,. 1ο8. ΧΙ, 2. δγπεπι. 860. ΚῆΝα τμᾶα ἵπ Οποπιαεῖ.. 
ἐν τῇ παραλίᾳ Δωρᾳ, ταδὶ ἔδπιθῃ νοῖρδ ἐν τῇ παραλίᾳ, τομ ἴδπε- 
τῷ Ὠ4533,) αὕδη ἔ35 ὨΙ9)5, ὁπ ἐγαοέξδιιο, α πιαγὶ, τεοροπάοῖ. 
γι6 συοαᾳῦο 108. ΧΥ͂ΤΙ, 11. οὲ οσπιῖ, Φοηβιογὶδ᾽ ποίας αὐ ΕἸ»-: 
σεδὲξ ποι, ἔσοογεπε Ὁ. 110. 6. ΑἽπι8ὲ. 1211. 80. ““ολπαεῖξα ϑμρ- 
Ῥίεπι. Ῥ. 1619. ρεγοΐ. παραλέᾳ καὶ πάραλος.» καὶ παράλιος, πω- 
ραϑαλασσιος. Ἵ ' ' 

.- ΠΑΒΑΜΛΑΓΗΝ, οοπωπιέξαείο, ἐπιπιείαέξο, αἰξογαέξο, 
Ὑπογιδὲδ ἐπιπμείαίζο, αἀπιοηρέξα. Ἰυλῶ, ἀπιοέα, ἐἑοπιεγεέαϑ. 
“ΖΤλεού. εἰ ὩΣΧΧ. 2 Ἀ65.1Χ, 20. γιάο ἐπέτα β. ν. παραπληξία. -- 
ΔΒ» ὦ (ὦ Ῥιὸ Ὁ), Ρὶυν, σορἑέαέέοιμξε. «ἔφιι. Τοῦ. ΤΥ͂, .κ5. υδὲ 
παραλλαγὴ Θεῖ.1, 4ᾳ. ἔκστασις. δκπιπιαοΐμδαδυ5 δεῖ γοοθ ἔκπλη" 
ἕξις. ΑΥΆΡ. ς άδλ' 7ώγογο ποῖαι, ἤδεγοῖ. παραλλαγῆς, ἐγαλ- 

λαγῆς, ἀλλοιωσεώς. 
ΠΑΡΑ ΛΑΞΙΣ, ἰάθη. Ἰθλη ΗΟΡΆ. 86 “Ὁ, ἀπιορδοῦ: ᾿ 

Ὅλη. ΧΙ, τι. ίαξο Ῥοίδ, ἘΪ, 2369. ΒΕ. 1Π|, 45. 9)... ᾿ 
. ΠΑΗΡΔΑΖΛΜΑ͂ ΤΊ 2), φοπιπτιεῖφ, ἐπιπιμέο, τ. ἐγαηθεο, 6“. 

οἶΐηρο, γοσφαΐο. τ. ομαϊὰ, ΑΡἢ.. ἃ γε. Ὅδη. ΥἹ, 15. δόγμα 
οὐ δεῖ παραλλάξαι, οἀλοΐιπη πο ἀδοεὲ ἐπιπεμίαγθ. -- ΒΟ Ὁ 
Ρὶατ. δειῤέγὲ. πιασξαξόγ ἐξ, Ἰρπᾶν, 1, 9.. παρηλλαγμένα. Ἴοχ Βεδτ.ο 
δ, 1. ναδα ἐϊδαέογία πιέπονά ποῖαϊ 1ἴὰ ἀϊοαῖα ἃ μογπιμέαέξοηδ' 
(ηῦη, πιμέαγδ),. αυἷα 6χ τηδίοείδιυαδ ἰπ πιΐποτα ἐπξοπάιιπέωτ, 
ἾΝνυαι ξοτίδοεο ἴω ταϑπῖο Βαρύσχαως Οὐ τἡνλνη ἢ Ὅθα, ΧΙΥ͂, 



δ 
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( 

᾽ 

3,6 ΠΑΡΑΑΡΙΊΖΟΜΙ͂ΑΙ..-- ΠΑΡΑΛΎ Ὁ 

“1. “Ἴ5}, ἔγαηϑόοο, Ῥτον. ἸΥ͂, 15. ἔχκλινοὸν ἀπ᾿ αὐτῶν, καὶ πα- 
ράλλαξον .. ἀδοϊΐπα δῷ 2ϊ6, οἕ »γασίογὶ. διωώάασ οἱ ες. Ογνι 
245. βγοπι, παραλλαξον, πάρελθε. “Εἰδοεγοΐ,. παραλλάξαι (Βέείδο 

π᾿ ρατίϊες Ἰθσομάυι; “νἱάεδον παραλλαξον), διάβηϑιγ πάρελϑε. - 
ἫΝ να ἰσόααα δέπο. 1 Άος. 1Ψ, 47. Ὑιάο εξ 2 Νίδοοδν. 

» 16. ᾿ 
ΠΑΡΑΜΟΙΣΊΙ ΖΟΜ(Α4), ἀνριωπσπέαπαο ζαλίο, ἀγέο σὲ σον 

δὶσ ζαΐίο, εἰμάᾶο, αδίμαο, ἀφοίρέο. ΠῺΠ Ῥιΐδ. σορίέο. 2 ὅδ. 
ΧΧΙ͂, δ. ὉΌὲ δίηθ ἀυρίο μὸν Άϑβοι ἰδαρουβε πξ. «- Ὁ ΡΊΒ. 
ἑϊμαο. ἙἘκοὰ, Ὑ1Π|, 29.: 260. Οχρη. ὉΌΙ 4111 ἐξαπασῆσας ὨαΡ εξ, 
ϑοὰ Ἰοοῖΐο παραλογίσαε ἐδὲ δἷῃα ἀμθίο Αἰπθ ᾿ηϊδγρεθεῖδ, ὑὲ 
γεὶ οχ ᾿εκαρίδα οΟἸ]ρὶ ροξθεῖ. «Ἅ44|. Τυὰ, ΧΥΙ, χο. 16. παρελο» 
γίσω. «44. ὅγπιπι. Εχοὰ, ΠΙ,..29. παραλογίσασϑαι. «Ἵ4ι. 
Θε:. ΧΧΧΙ, 7. παρελογίσατο. ὅγπιπι. Το. ΧΥ͂Τ,λ, « ηἷσι 
χιμέο. Οε. ΧΧΧΙ, άιϊι, παρελοαγέσω τὸν μισϑόν μου, πιοτοοᾶδπι 
ταδᾶπι 7γαμαμέσπέον τωμέαδέὶ, ιάο δὰ ἢ. 1, Μομε. -- . ἸΏ ῬΊΒ. 
805, ΙΧ, 22. διὰ τί παρελογίσασθέ. μὸξ ἀθδτα τὸ αἰδοερέδεξεῦ 
Ἡρεγοῖ. παρελοχίσααθε, ἡπατήσατε, ἐψεύσασϑε, ἐχλευάσατε. 
Ὑίάο οὲ 1 884. ΓΧ, ι)γ. ΧΧΥΠΙΙΙ, 1ὼ. 2ϑδπι. ΧΙΧ, 0. ΤΉτεη, 
1, 40. ὁὲ οοιἕ, ἔδει, ΧΥ͂Ι, 6. δο Φίφδπογωσ δὰ Ὁ]. 11, ά. Ρ. 
461. δὲ φυδε 6 τεοθηϑδϑὲ Κἤ οὐξωδ δἂ θυ θαι Ἰοσππ; Ρ. 8504. 

ο- ἢρκῷ, πισπέΐογ. ὅγπεπι, Ῥϑδλαν. Χ1.,111. κι8, συδὲ παρελογισάμε» 

ϑα τὴν συνθήκην σὸν, πθηυδ ρογβαϊ γμέπειδ ἰὼ ἔοθᾶθτα δοσνϑῃ- 
ἄο. Τνιοὶμα νοτιῖῖ: πῆμα αίϑα ἀγρωπιδηξαΐξίοηα μδὲ σΟΡΓΏΡ ἑὰ 
πιμδ ζοσαμα ἔπι, Ὧ)8π. ΧΙΥ͂, 6. 660. οοἂ, Οὐδ, ὩὉ1 δϑὲ 1. 4. 
πλανᾶν. .0}}. Δώεέ. Βοΐ. ν. 7. Ὁ νιὰ6 αυοαιι6 ἰδὲ 8. γ. 

ἐξολοϑρεύω. : τ 

- ΗΑΡΑΜΟΓΤΙΣΜΗΟΙ͂Σ, ξαζρα γταεϊοοϊπαέΐο, σαρέξο, φιασ 
εὲ [αϊαούίδως γαξξοηέδωσ, δονπῖρ αοἰοϑιϑ. ἤν, φιΐδο.. 2 ϑϑσα, 

ΠῚ, 27. 860. Οοπιρί.. ἐν παραλογισμῷνγ Ὁδὲ 4111 1τὲ ἐνεδρεύων 
λιδῦθηξ,, Ἀδοῖσ τ} ἱπεογργείδιλ δαπξ, πδαὶ οὐ ἢ. }.. ἀδοορξέο-- 
πϑηῷγ ὕγαμάεπι ποῖαϊ, Ἐλδι}, ΧΥ͂Ϊ, 6. 2 Νίδσο, Ϊ, χ35. ΟἿΌΣ, τὮ ὁχΣ 
Φοηυοθπιίθυς ρδίθῖ, θὰ δαγηιοηθην ἀοἰοθεεπι, δθἃ ΥΡαιρεῖδιτε, 
ἄοάιπι ποῖαι. Κίσαέμδ ἰδὶ νοτῖϊε οοποέέξωπε οἵ ξοτίδε86 Ἰερὶξ 
συλλογισμῶν. ϑιοέαίαα οἰ εκ. Ογν δἰ 48. Βγεπι. παραλογισμορ, 

ἀπάτη λογισμυῦ. Αρυὰ Τρεγοδέωπε ἀκ ροιίξις ἀπάτη, λογισμὸρ, 

Φοἀ Ἰοροηάσπι ρατίϊον νἱἀθῖαν ἀπάτη λογισμοῦ. ᾿ ἐν: 

ἈΠΑΡΑ͂ ΔΎΣΙΣ, γεδοϊμέϊο, ἰαχαξίο, γοπιάδοέο, ἩΦΥΨΟΥ ἘΠ 

γοεοϊμέίο, (ἰεδέἑἑέαφ. 92. π΄.) αμῷ ἡ ἀμαδδέπιμδ, Εποοῖ. ΧΧΙ, 

5. ἑτοίμη εἰς παράλυσεν. Ἰμεβέταιε σὐδὴ διε. 60ὰ "0.82 ἧς, 

ποά νοεῦτπι, εοἷνθ Ῥδῖ Ὦ βἶψο ροζ ἃ δογίθαδϊωσ, ἰὼ ᾿ἰηρδ δγὰ" 

Ὀἱοὰ ποῖδὲ ἀοδέϊέανὲ, ὑμβγπιαγὶ. Αἄἀᾷο ϑολοὶ, Αἀγίδέορλ. αν. 
ν. 106ὅ. ᾿ : ἜΝ 

᾿ΠΑΡΑΜΥ Ω, οδἰσοοῖνο, σηϑννο, αἰδοΐο, γόπιονδο, αἰδαΐγεο, 

δοὶπεῖο. “᾿ ὉΝΉῈ "5., φμοα αδέῥέ πιαπει8. Ἰοῦς ΧΧΧΤΙ, 56. εἶδε 

γὰρ αὐτοὺς παραλελυμένους, νἱαϊε οπῖαι 1}105 σεν ναΐοσα, Ἐοχταα- 

ἴαπι ποῦν. ἀθ νἐγέδιαο ἐχλαμεείο οχρὶ ἐσδι ἀδιλ 6580, πδίροὸ ἔδο!Φ 

λ 

" 
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Ἰπηβοῖδβ 1011, - Σ, αἀσροῖϊο. “Ἰοτοιι. ΧΤΥΊΙ, 15. κύριος παρέ- 
᾿λυσεν αὐτὸν, ἀοπιΐπι8 δέδοὶξ ᾿Ἰαπν, ΤΠ δογοῖ. παρέλυσε, καϑεϊλενῇ 
ἐξέβαλεν. ϑια!ιῖῖος δἀραὰ Τλμογάέαοηι.. ϑωίάαδ: παρέλυσαν, 
ἀπήλλαξαν, μετέστησαν. Θονκυδίδης " Τὸν μὲν Νικίαν. οὐ παρξ- 
λυσαν τῆς ἀρχῆς. - ΝᾺ, 40, «Ἡοὃν. 7π|. ἘΖεοῦ. ὙΠ, 17. πα- 
βαλυϑήσονταει, αἰ δεοένοπέμ, Όὶ ϑοσπιοὸ δϑὲ 49 ροηΐριβ. Ὑι18 
ἱπέτα 8, Ὁ8,3, - Ὁ πη ΓΒ. ργοΐαπο. Τε6.. ΧΧΤΙΙ, 9. Ῥνγοίαπαργο 
ϑιιρογδέαπι δὰ ἱθὲ: γοπιορεγ ἐαἶ, αἷδ 7μ0 ϑωρεγδέα οἰαξὲ σατο 
δαπέ. - ὈΏΠ, ἤγαηβον, Ἑοτεια. 1... 56, παραλυθήσονται, Ἀ. 6. 
απέπεεπε αἰδεροπεδδιετέ. Ηδλπο διῖαι δὶ ρηἰ βοαιϊίομθαι μα ροὲ γος 
μοῦ τ. δὴ διΐανοι ἔσατβ]δ18. Ὠ αλίται ἰἀπιθη δεῖ, Δὲ παραλυϑήσονα 
ταῦ ἰδὲ δῇ γγῦη, δὰ ροιίυ δά διαϊεοθάθηβ δ), ἑπϑαπίοπε, τ6- 
ξετομι ἄτη δἷἴ - 3, ἐπιρέηρο. ἴε8. ΧΧΧΥ͂, 5. γόνατα παρας 
λιλυμένα παρακαλέσατε, δοῦσα δο]υῖα 5. αεδὲέξἑέαέα. οτὶ ρΊτο. 
Οοηξ, δίταο. ΧΧΥ͂, 26. εἴ Ηδῦν. ΧΙΙ, νῷ. δὸ 4086 δὰ Ὦ, Ϊ. ὁκ 
Δενίωειο ποῖαι Παρ᾿οίέεεα Ὁ. 6ὅ5. «“γἐεξέορλαπὸ ὑπολυεσϑαι 60«ῳ 
ἄδηι πιοὐο Ὡδυχραῖ, 8165 διαΐηι ζγεῖφέγ. 1160. ὑπολύεταί μου τῶ 
γύνατα , οὖ “υσισεράτη, δοϊνυπίυγ δόηυδ θᾶ, Ο ΓΙ, γοϊοιταῖα.: 

ϑι0 δὲ ψϑεθηπι βἰπιρίοχ λύεσθαν ἀθ ψεπέδμο ἀδοϊϊας Ζοπιεγ 
Οἄγε8. ἑ,-“. 297. καὶ τότ᾽ Οδυσσῆος λύτο γούνατα καὶ φίλον ἧτορ- 
- πὸ, Μαΐξίσογ. Οφυ. ΧΙΧ, τι... παρελύϑησαν ζητοῦντες τὴν 
ϑύραν, ζατὲψαεὲ φιιῖ απδοτθηῖεβ οδίζαμα, - 0γ250 ΝΙΡΆ. ρϑγ ἐγ 
δον, Ἐοο Ὦ, ΨΠ, 27. δόσαν ἐδθὲ οδὲ ἀθ πιαηέδιιϑΘ. 1) 6 βοϊυϊτοῦθ 
οεδίππι νοχ. μσδσ, ἰοβιῖον Ῥεα]αι, ΥἹ, δ. δδηἀθιηαπθ ποιϊξοηθαι 

713 : . 
βαθεῖ ἂσ. ». - ἸῈ2, ἀο. Ἰοότθπν, 13, 15. παρελύϑησαν αἱ 

χεῖρες αὐτῆς, ϑοϊοῖδθ δε ἑπβγπεῶα βυς τηϑηὰς οἴυβ. [ΡΟΥΘ 
νετόταπξ. Νααι ἄανο πεαῆτα ὁμα46 Ὦ. }. ποῖαϊ αδἰἰέξοποτς ἔασον. 
το. Ἠδεγολ. παρελύϑησαν, ἡσϑένησαν. “ἋἫὮΡ ΡΙΝ. δησννο. 4. 
ϑ8πι. 111, 4. παρέλυσε Δαβὲδ πάντα τὰ ἅρματα, οἀδεέγμκὲἐ [)ὰ- 
νἱὰ ὁπιηθ8 ουττυ5. Αὐάδ 1ὩὉᾧἁῬατ. ΧΥΤΙ, 4, .« 9", δοΐπάο.-. 
1μον. ΧΙΙ͂Ι, 45. ἱμάτια αὐτοῦ ἔστε παραλελυμένα. νϑπιϊπιθηίδ 
οἷυβ Βιιη δοέβδὰ, 7ποογέ, εν, ΧΧΙ, 10. - ἰπῶξβ, ρϑρίος 
Ἐχεοῦ. ΧΧΥΎ, 9. -- ΠΕᾺ.. ἀφοέος Ἰοότοαι. ΨΊ, δζ, παρελύθησαν 
αἱ χεῖρες. αὐτοῦ, δϑοίωξαθ 5. ἐπβεπιαθ δεπὲ αθὺβ ψεϑῖῖδθ. Ψιάθ. 
οἱ ἴοεγθηι. 1, 45. Εξεοῖ. ΧΧΙ;, γ.. Τυάϊιἢ, ΧΥ͂Ι, 6. ἐν κάλλϑο 
προσώπου αὐτοῦ παρέλυσεν αὐτὸν, Ῥυϊοβυχκυδίπο νυ]ῖ8. βαϊ 
ἱΠαπὶ ἀοοένωκσίξ, 1. 6. ὀνογέξέ, δὰϊ ροῖίτ5 ρογαϊαἶέ, 6011. ογαξ, 
1. Οἀ, 8. ν..4.. 820. ΧΥ͂ΤΙ, 16. τῆς ψυχῆς παρελύοντο προδοσίᾳ, 
δηΐσιαα ἔγδαϊτῖουθ, Ἦ. 6. οὕσι ἀ6 νἱῖα. βῦα ἀδθροτγαγθηξ, 
ὁποκμα δανγμῖμγ.  Ῥῆδορ. ἸΧ, 56. ἀπὲφραγη τὸ στόμα αὐτοῦ καὶ 
παρελύϑη, καὶ οὐκ ἐδύνατο ἔτο λαλῆσαι λόγον. ἘΠμέρι, οςοϊηκοιεπὰ 
ἐξ ο8 σέμα εἰ αἰἰδδοίμέειιδ 65ὲ ραγαίγοῖ, πεὸ μίέγα μοΐων} ἰοφιιὶ 
νεγδεμα, Ὀοπξ. Ζος. Ν, 1. 4. Β.. νι “ἡ γ κῖθ  σλόπαα αἰϊδέ 
ἐχδικέω... ' πες ΣΝ ἜΝ 

ΠΑΡΑΜΕ᾽ Ν, ρογπιαγιεῦ, γόπβᾶπθο. “1 ἩΡΈ. ἃ ἼΩΣ. 
ὅγγμθ πε. Οευ. ΧΕΙ͂Χ, 5. μὴ παραμείνῃ, τ τοπισησας "δὲ 
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05. ΠΑΡΑΜΥΘΕΌΜΑΙ -- ΠΑΡΑΝΟΜΕῺ “ 

'ΆεΡιΣ ὅπο ἐσ ίοαδονδ δἀδυμπέ: ἀντὶ τοῦ μὴ ζήσης. .- ὅν, 
. ἥεαοο. Οοη. ΧΙ, 535. ϑγπιπι. δοο. οοὰ, τοῦ. Τοΐπι. Ὠραΐ, 

᾿ ΥΧ, 9. - Ὑῶν, δέο. Ῥτον. ΧΙ, 7). γιάο οἱ Τά. ΧΙ], γ. διτ, 
Ἱ, ,8. ΥἹΙ, ̓  : ; 

᾿ ἼὩΠ| 48 ΜΎΥΘῈΌΜΑ)7, φομεοῖον. "δὼ ὮὉΘ ἈΣῚ, ἰοφίον αὐ 
ΘῸΡ,, Ὦ. 6. αογιδοίονγ,, 1. 4.. [3η32. δγπμῃς 168. ΧΙ,, “. (ΥἹὰ, 
ϑολοί. δὰ Τλοοονς, ΤΠ γίζ, ΧΊΠ, δ4. Κ,) « ἔ3η). «421. Οομεὶ. ἸΥ͂, 
1. παραμυϑούμενος. ὅγπιπι. Τοῦ. 1,11. παραμυθήσασϑαι, οἱ 
488πι. Χ, 2. παραμυϑούμενος. Ῥταοῖοτεα Τιονὶς, Χ, 5. ἴῃ πιδτ» 
Εἶπε οοἂ. Οοέδὶ. Ἰερίεαν παρεμυθήϑη. ηυ8δ6 γοχ δολαγίαπδον- 

ν δὲο ξίοδδα 6686 γ᾽ άθϑειν βρεοῖδῃβ ΓΧΧ ἵπεὶ,, απξ Βαῦοηϊ κατέ 
, φύχϑη, οοπιριποίμδ δθέ, Ὦ. 6. ροθηξέμέξ διαν. Ομ, ἤρηοίμπη 
ηὲ. πῃ Οαἰ. Νίοορδογὲ Ρ. τοθ9. ίάθ δὲ 2 Νίδοο. ΧΥ͂, 9. ΄ 
νι ΠΑΡΑΜΥΘΙ 414, οοπεοίαέέο. ἤἜΞ3. ὅϑγπιπε. Ῥ6. ΤΟΧΧ, 4. 
Ὡδὶ ΒΟΌΥ. "5 ΠΩ. 20, 9έ οὐτοιέδὲδ, 5. σοηιρογδ8 σοπϑδοίαδεγὶδ 
κηθ, ὍὯΠ8Δ Θηυποιαίίουθ νοσεῖς: περικυκλωώσεις μὲ παραμυϑίᾳ. - 
ἘΠ), Ὠδογέαδ, ἔπο. Ῥβδ]υν. ΟΧΥ,, τ. εἰς παραμυϑίαν, αὐὶ 
Δ), ὠδεγέαδ, οἴ ΠΠῚῚ, γοέαχαξίο, Ῥοτμναῖδβ86 νἹἀδίυγν,. Υλὰθ 
ΒΌΡΙΔ 8. Υ. ὥὄνάπαυσις οἵ ἀναψυχή. Αἄάο δ6ρ. ΧΙΧ, .,2. εἰς 
παραμυϑίαν, ἴῃ οοπδοδαέξέοποηι 568 ἔοναπιεη. Βἤδεγοῖ, παραμυ- 
ϑίαν, παράκλησιν. Οθπξ, «“εἴξαη. Ἐς. Η. ΧΊΤ, 1. 

,, ΠΑΡΑΜΎΘΙΟΝ, σοπϑδοϊαέέο, δοζαέέιπε. ϑαρ. ἹΠ, 18. 

οὐχ ἕξουσιν ἐλπίδα, οὐδὲ ἐν ἡμέρᾳ διαγνασεως παραμύθιον, τιοῦ 
Βαῦθραῃξ ϑρέπι, πααὰ6 18 ἀϊὸ ἐπα οτὲ δοδαέέιωπ. Αἀάϊι, Ει51}}. 
ὝΠΙ]Ι, 15. ῬΏΠΠρΡρ. ΤΊ, 1. Οοηξ, 2.65. Ν. Τ. 5. ἢ. ν. 

ὙΠΑΡΑΝΑΒΔΕΙ ΠΩ, πα αἀϑρίοίο, ἰδ. οσμῖον αξέοζὝο, ἢν; 
γασίο. 7πο. Οαπξ. 1, 6. δὲ παραναβλέπεεν 6ϑὲ 1. ᾳ. παραβλέπειν 
δρυὰ ΤΧΧ, εἰ Ὀδυγρδῖα ἀ6 ταὐὶ 8 860]15 ἀδοοἹοσδῃῖῖθιι οὲ 
δαἀθτϑαιθι8. ὁ ἐς ἢ , 
ἦν ΠΑΡΑΝΑΓΙΝΩΣΚΩ͂, ρναοίοβο. ἢ Νίαοο, Τ, 12. τοῦ τὸ 
ψόμον παραναγνωρϑέεντος, οἵ στ 16Χ »γαφέξοέα 48862. 4 ἸΝΪδοοδῦ. 
ΨΙΠΙ, 25. παραναγνοὺς » ἶι. 6. ζαοίσηϑδ ἔθροῖσ 8. ἐκεδθηα ἱσρογδ. 
1τ8 “4|6ν. οἵ Οοπιρῖ. ἡ 

ΠΑΡΑΝΑΚΛΙ' ΝΩ͂,, ασοϊίπο, ἐποίίπο, τγδοϊέπανο [ποίο αὐ 
᾿αἰϊφμΐά, δὶς. ΧΙΙΎΤΙ, 20. παρανέκλενας τὰς λαγόνας σοὺ γυναιξὶ 
φοοίηαφέξ 118 ἴὰα χ]  οτίρθα. : : 

"ΠΑΡΑΝΑΔΑΜΒΑ ΝΩ. πη, οαείγα πισίογ. ΟΘμ68. 
ΧΧΧΙ͂Ι, κὃ. δέο. ἐἀ. ἤοπι. οἱ Φαγίδ. παρενέλαβε. ϑεὰ, οἱ ἰατι 
διδριοδῖαδ εδὲ Φαΐγῖθ,. Ἰωηΐωμδ, οἴτοτὸ ΤΥρΡοριδρὨὶ δῖο Ἰθριίασ 
Ῥίο παρενέβαλϑ. οἵ ΔἸλϊ Πρ τὶ μαῦθηῖ, 
Σ ΠΑΡΑΝΑΔΙΣΚΩ,  οοηδπιο. 45)4, Ῥόγϑο, 'Νααι. ΧΥ͂Π, 
λ2. παρανηλωμεϑα, ᾿σοδεηιεξ διιηλ:8. ἐπ 

ΠΑΡΑΝΟΜΈΕΩ, ἐγαπορνϑαϊον ἔδφοπι, ρόδο, ἐπιρὲο αρ0.᾿ 
γοῦη ΗἸΡΆΒ. ἃ γιὺ, ἑϊμαάο, Ῥδδαῖι, ΟΧΎΪΠ, 51. ϑὲπο ἀφδίο 16- 

τ δοταης Ἀ50Π, - δὴῃ, ἑπδαπὲρ. Ῥφϑαϊαι, ΤΧΧΤΥ͂, 4. Βοπὸ ἴα 
Ὑσδηϑευϊοσυξ ὁχ ὑδμ Ἰαηυθηάλϑ8, “ ὨἶχΧΌ, ἑωγρέμπι. 168. 
ΧΙ, ι2, δὲς, οἷ. «ἰώ. οἱ παρανομήσουσιν εἰς σὲ) 4υὶ Ρ4- 

΄ 
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εαὐμπέ ἴα ἴδ. Οὐπὶ ὅθ εο σοπέφπαεγο ἱπυρτορτὶα ποῖδὲ ἐπ 7λοίεσι 
Ρόεοαγσ. “ἀοἰέαημα Κγ. ΗΠ. ΧΙ, 29. παρανομεῖν δὶς τὸ πρύστα- 
γμα τοῦ Θεοῦ..- τὺ ΝΡ. ἐαέξέο. Ῥβαὶαν, ΧΧΥ͂, 4. μετὼ πα- 
θανομούντων. ΒΘΏΘ, δῖνο Διδοομπάϊοβ Ἔχρ]οθθ 46 1ἴ8.. 4φοἱ πὶ 
Ομ] το Ῥεοοαῖα οοπιμεἑτέθσα ποῦ ἀυδίδηξ, δῖ νθ 53 "092 6 11πι- 

δυΔ ἈΤαὮ. 1]ὐϑῖτ68, ἘΔῚ ἃλς ποῖδξ δέρη 76, ποῖξΐᾳ Ρωδέῥοΐα 

αἴσονο, τὧἢ ἴηι ἐπξαπιεθ, ποία ἑρποπιέπέαθ ἐπιϑέξ, Οὐοπῆεσ 
ϑοἠιέσπθ. εἶφ᾽ αεξεοί. (. “οὖν. 6. 16γ.᾽ - ἈΑὦν ΡΙΒ, Ῥβαΐω, 
ΧΧ, ὃ. ᾿ ᾽ εἶ 

ΠΑΡΑΝΟΙ͂Ι 4, ἐγαποργεαδὲο ἱαρία, ἐπερέδέαϑ. να ὍΏΗ, 
γαρέηάς πιαΐμϑ. ὅϑγπιπι, Ῥβαῖϊων. ΟΧΧΧΙΧ, χ12. παρανομίας. 8564 
δυδρίοοσ, δρυᾷ δυπιπιαοΐεπι ροβὶ ἀνδρα οπιϊβϑααι 6588 ἃ] αυϊᾷ, 
ᾳφυοά δά Ὀθπ ροειϊηθάξ, ν΄. ὁ. ἄδικον, υἱ παρανομία Ἰδυτυΐι δὰ 
»Ὰ τϑξοσθμπαυμλ 81ῖ., - ΠΌΙΌ, δορίεγαέα σορίέαέδξο. 54], 

ΧΧΧΥῚ,7. - ωδ, ῥτονεγδέεπι. Ῥτον. ΧΧΥῚ, 7. Ἀδὶ ἔῃ δα. 
οπε. πιᾶ]6 Ἰδριτον παρανομίαν, εἴ, αἵ 41} “Ὁ τΊ Βαῦδηξ, 16. 
βουάμππι εδϑὲ παροὶμέαν, φυδιαυᾶπι οἴΐαπι Θχ αἰζογα Ἰθοϊ οηΘ 
ϑεηϊρηεῖα ὭΟΠ ΟἸΏΪΩΟ ἡποομηηοίδ 6]10ἱ ροῖθδῖ, Ν᾽ άο 4υοαυθ 
δὰ ἢ. 1. 7Ζασβόγιπι.. - Ὧν». «44. Τοῦ. ΝΙ, 29. Α΄'φω. ϑγηδπε, 
ἴον". ΧΙ, τά. -- 1}. Ῥτον. Ὗ, 22. -- ὉΧ;, ρέφεν. Ῥτον. Χ, 2770 
οὕτως παρανομέα τοῖς χρωμένοις αὐνῇ: ἀϑὶ παρανομία ἰμτο}}0- 
βοπάσπι νἱἀεῖυν ἤαόσόνο ἀδ ρουβαϊα εἴυβ, χαὶ γϑῶι πῃ ἀβίδπι 
περ ροηευβ βοτῖῖ, τϑοθρτυπια ΟΒοΙΣ Ομ ρθὲ ἰδνταξομ οζ 
δοοστάϊαπαι ἀρϊΐοῖς, 564 ταῖδὶ ἢ. 1. ἀρ ϑίγαοξπαι ργὸ σοῃοζδῖο ρο- 
εἰἴιπι 6886 νἱάφευν, υἱ παρανομέα 5ἷῖ 1. 4. παράνομος, Ἐ. 6. 
φιὶ πιαπαίαέα αοσορέα (αλ86 δοπιπιοάθ νόμος ἀϊοὶ ροϊογαητ) πο 
ουγαὲ ἐέδημα οοηέγατίο αρὶέ, - νυ. ὅγπεπι. Τοῦ. ΧΧΧΥ͂, 8. 
γἱάε φασφυο 5 Μίδοο. 1Π|, ά. περὶ τῆς κατὰ τὴν πόλεν παρανο-. 
μίας. Ἐπιέρ. ἐπίφμπι αἰξφωξα ἐπ οὐνδέαεφ πιολὲρί, 4 Νῖίαοο. ΤΥ͂, 
19. αδογγαξΐο ἃ ἐδρ6 Ηοδαΐοα.. τὸν " 

ΠΑΡΑ ΝΟΙΜΟΙΣ, ἐγαηδρνεδδοῦ ζορὲδ, ἐπιρέμδι νμξ,, δέμεῖο 
ἐμ, Ῥτον. ΧΙΨ, 9. Ιπιρ᾿οῖαο ἴῃ 88. χοοῖο ἀϊοίτων δευϊεϊτία. ὦ 
ὯΝ, ἐπεφιίέαθ. τον. ΧΥΠΙ, 4. ἀρϑὶ οοποτοῖαπι ῥσὸ δϑδίσγδοῖο ' 
ἰπ τχῖω θθτ, ροβίταπι 68ἴ. - ἸῺ Ὁε, Ρὰγ ζεὐᾳφιέαξέα. Ῥτον. 

τον. ΥἹ, 13. - ἸΔῈ Ῥεῖ, ρεηβαάς αρόη5. Ῥ ἴ, 22. ΧΙ, 6, ΧΙΠ, 
3. 6 8110}. γον. ΧΧΊΙ, 12. φαυλέζει δὲ λόγους παράνομος, αὐ 
6 σοπΐθοῖιγα δασσογὶ Ῥτὸ παράνομος 6δῖ παρονόμου Ἰερϑηάτην, 
- Ὑνοὴϑ, “δοίέαἑ, πϑήμαπι. ἴγάθι. ΧΙΠ,, τ.5. Τυά, ΧΙΧ, 22. ἃ 

“888, ΧΥΙ, 17. δἴ δἰἱδὶ βδδδρίυβ. Αἀάθ ὅγπισι, Ῥβα]αι. ΧΤ, ο. -- 
ἢ ρατε, ἑπϑαηέδηδ. Ῥ56]π. Υ, δ. - "ἴ, δωρογδμδ. Ῥ6. ΟΧΥ ΤΕ, 
85. οχ δοῦτ. ποῖδτ ᾳυοαπθ ρεσσαέογεπι ργϑαενϑέξοιηι. -- ἡπῆρς 
διερεγδέα, τ, ρεοσρέιπιργορογοέέξομπι, Ῥτον. ΧΧΙ, χά, (οποτοω 
ἴωσι ρῬοδυθτυηξ ρτὸ δροίγαεῖο. - 1, ἐτέγαπειδ, Ῥτον. ΧΧΙΙ, 
4, οχ μαδε, ὑϑυτρδῖαν φυοῴμο ἀθ Βοιιΐῃθ ρέοξδηο ες ἴηι- 
»ἷο, υὲ Δάδο βοὴ ορυϑ δῖ1 βιδιῆθτθ, 605. .“ἰ ἰ6ρί8886. - 3, 
Φαρίθπ6. Ῥτον. ΧΙ, 50.. ἀφαερούγταν ἄωρον ψυχαὶ παρανόμων. 

Κοΐ. Κ΄. ον, 0 
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7αορότε', αυΐ οπιηῖτιο ππιὸ σου βοσθισβ ἐδ, 'δο8 6 Ἷᾶρ. Χ, 6, 
ὉΏΠ 1ερ18586 σομϊοῖξ, αιποά ραᾶτνῖβ εδὲ ἃ ἔ35Π Δΐπι ϑαττιχι ᾿ῃ οτος 

, ψδὶῖ8. Ἐοτῖαβϑθ δηῖθ ἴ3ϑη Ἰερῖς δὰξ δαρρ!οπάπαι τἀ ἀϊεανὶϊ κὺ, 
2, 4. εἴΐαπι Δ} 81118 ἰοοἶβ αοίυπι 661. - ὍΣ Π, νέοζδηξέα. Ῥτον, 

ΙΝ, 17. οἴνῳ δὲ παρανόμῳ» Υἷπο πιαΐθ Ραγίο. «ἴφε. οἷ ὅϑγπιπι, 
οἶνον ἀδικιῶν. 10. ΧΥ͂Ι, 290. - η5π, ῥγοΐαηπμδ. ον. ΧΥΤΠΙ, 8, 
δίκαιος δὲ ἐπὶ παρανόμῳ ἐπανασταίη. Ηϊαο επιθπάδπάα ευπΐ 
“Τεέγαρία, ἰπ φαϊθυβ Ὡσπο Ἰερίζατ: δικαίῳ παράνομος ἐπανέστη, 
δὶ δὴ ἀυδῖο Ἰοροῃ άπ δὲ δίκαιος παρανόμῳ ἐπανέστη, φυοὰ 
τόχίτ8 μορσ. ροδίυϊαϊ. Τοῦ. ΧΧ, δ. -- 55, δέτρζξιιδ. Ῥτον, 
ΧΧΥΙ, 5. δὶ ῥσοὸ παρανόμῳ Οτγαδίωδ ροιϊτίνιπι παρανόμων 
ζυχία Βορταθιῖα ροϑαϊῖ, 86 ἰδοῖλο παρανόμῳ 8415 δ6η6 ομπὶ 
σοηϑαοιιάϊπο ΓΧᾺ Ἱπε|ι|. σοηνοηΐτο νυἱάοῖασ, πἰροῖο αυΐ 
οἰΐαπι ἰὰ Ῥιδθοθάθηιϊ νοοὺϑ βεῦσ, σϑείϊδιοπι ποριθχοστηῖ, 
“Τλεοάοέξοπ ἀποηυο οἰαρο]αταπι βαρεῖ: σώματε ἀνοήτου. -- γὺ, 

. «ἀζεγέδογ. Ομΐπέ, εἰ ὅεπε. Ἐαΐέ. Ῥα. 1, 1. δὲ ϑγπιπι, ΟΟἘ6]. ΥἹΙΙ, 
᾿ χά, - ὩΝ5Ὸ Ρατὲ, ΗΙΡΉ. ἃ υϑ3., ρμαεζαοίεηδ. Ῥτον. Χ, 6. 86ῃ- 

δυπὶ ἐΧρυθβϑδεγθῶς 8.110 ϑδὶοιιουθο σοῃνθηϊθμῖοσ, “-- ΠἼΠῸ 
Ῥατι, ἔοοπι, ῬΥΒ. ἃ ἹΨΌ, ἐμχαία, ναοξῥᾳπδ. Ῥτον. ΧΧΥ, 19. 
ποῦς παρανόμου. ἴϊα ΜΒ έοίξε,α Ἰγοπιπιΐαπι βδοιῖυβ, δ6α, Ὡξ πιὸ- 
πυΐξ δά Ὦ. }. Παέρόγμθ, νϑιδὰ ΠῺΣ. ὨΜΕΌ δαξ πορ]θοΐα βυηὶ 
δὖὺ Ἰπιοτρεοῖθ, αὰὺΐ δὺ δἰ το αρδέποτυαηξ, υἰ δάθο παρα- 

. ψόμου Ὦ. 1. ϑοεφυθῃτὶ 1313 τοβροπᾶθαϊ, Εοσίδββ86 ἴαπηδα ]Ο00 πα- 
ρανόμου τοροποπ πηι οεῖϊ παράνομος, ηπδηνδἀισοάμπι ζκι δπϊθ- 
οϑάἀοηιθι8 κακὸς ῬΖῸὸ καχοῦ ροπίϊτην. 2525 ζμκαΐμδ ἀιξθδηι 609 
ἄσυι ἰυτα παράνομος ἀϊοὶ ροΐοδε, τὲ ἴπ δαϊδοεάδωιιτιθ ἀδη 
οοηραοίμδ χακὸς Ὁ δοὔδηι ἀϊοϊυβ 6βῖ, δὰξ οσιροα πηογδοριδ 
πονηρὸς ἀἰοῖ 50]6ἴ, -- ΠΌῚ.., δοοίογαέα οορίέαεξο. Ῥτον. ΧΙΤ, 2. 
- "Ἔν η», πιεσιδα έ, μέτρο, ϑγπενι, 168. Υ, 17. δὶ τὶ ἀοτί- 
νανὶῖ ἃ ταῦ. μὴ, ρεγόμῆογδ, δὲ δχ δἀϊΊϊαηοῖο ἐπ ὲφιξιεγε 6886, 
δῖ, ααοἀ τρᾶρ16 Ρ]Δοοῖ, δαμβθπι Θσργεβαῖῖ, Νδηι ρέηριον ἴῃ 88. 
Ββαυὰ τὰτο ἀϊουπίατ, φωξ ργᾶσ πὲπιέᾳ ορμίοπέέα ἑπροίσηίοα 
διώπέψ. δὲ αἰΐοϑ ἐπέμγία αὐδοέμπέ. -- γγ. ρατῖ, ΝΊΡΕ. ἃ γὴν, ρεν- 

᾿ ψογϑμ8. ῬΤΟΡὮ. ΠΙ, 52. - ν8) ΝΊΡΗ, πιοάμ5 3ο. Ῥτον. ΧΧΙΧ, ᾿ 
γ8. οὐ μὴ ὑπάρξῃ ἐξηγητὴς ἔθνει παρανόμῳ. Ἐοτῖαδδθ βοτίρθ0- 
τυαηῖ; οὐ μὴ ὑπάρξη ἐξηγητὴς, ἔϑνος παράνομον, 86. ἐστὶ, νοὶ 
σεαρανημεῖ, 00]]. ΧΙ, χά. ΕΣ ΧΙΨ, 4. Ῥταδίοσθα δυΐδηι Βαυᾷ ἄυ- 
16 »ὴ5 δὲ γ58 ἰηνίσαπι Β. 1, ροσπιαξασαπε, -- ΕΒ ΨῸ Ὀ]ΌΣ. ο0- 
δἰξαίέοπθδ. Ῥϑαῖπι. ΟΧΥΤΙ, 112, παρανόμους. Ἐπ δὰ τ}. 

ὡὐκὰλ ὁππὶ του ϑῷ ἑπδαπὲ, πιρηέσ ἐιγδαϊέ, Μιάα δὰ Ἀ. 1. 10. 

δϑηηεϊἐϊδγιπι, -- ὯΔ, ἐπίφιμδ, Το. ΧΧΎΤΙ, 7. “νυ ρματῖ, 
Ῥγαθναγίοαίογ, Ῥβαϊπι, ΧΧΧΥ͂Ι, 40. - νυ, ρναοναγέοαξίο, 
Ῥε. ΧΧΧΥ͂, . Νου ἰοβεταπε »υῖ, ;)ξ πλε]118. ΡΙδουΐ,, 564 δι» 
ἰγϑοΐαπι ἴῃ ἕοχῖα ΒΘΌχ. ροβίτυπς οδὲ ὑτὸ οοποτεῖο. }1ἄδαι νᾶ- 

ς 168 ᾳυοαᾶε 46 δἸῖοσο Ἰοοο Ῥχγον. ΧΙΧ, 11, - 9), πιαέμδο 
Ῥτου, ΤΥ, τά. - »}}) ἐπιρτοῦμε, Ῥχον, ΧΧΙΧ, 1. -- ΠΌΝΊΩ, 



ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ -- ΠΑΡΑΠΕΙ͂ΘΕΩ νι 
οδίαέίο. Ῥτον. ΧΧΤΧ, 4. Σὶν οδἠαξέοπωπι 688 ἷβ, αυἱ ἄοηϊο 
δυῖ οπδοιϊίοιϊθυ8 6] δοϊδϊοῦ, 40ἱ Ὡοπιῖῃθ σΟΙΉ ΠΏΣ παρᾶνο- 
μὸς ἀϊοῖ ρόϊεϑῖ, Εοτγίδϑβθ ἰδπιθῃ ᾿πίθερτοθ μοιηθ ΠΟΥ. ἴη- 
βοχὶς δὰ ἤ 5 ,αοηαξ ποῖτοποπι, οὐ δὰ ἢ. ]. πιοηϊξ “αθρθνδ. 
88ρ. 111, 16. 1 Νῖίδοο. ἴ, 13. υἱοὶ παράνομοι, ἴ. 4. ν. 56. ἄνδρες 
παράνομοι. Ὑ146 δὰ Β. 1. ποῖε8 Μήοβαδέϊο. ΠΣ 

.ς ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ, ργαδίον, 86 οοπίγα ἔεροπι, ἐπερέδι 
ΠΠῚ3, ἐπ φοοέοετα, Ὦ. 6. δοοίαγαίο. Ῥτον. ΧΧΙ͂, 2). Κρ. ἐς 
δροίδγ, π φλν ἢ ᾿ 

ΠΑΡΑΞΊΦΙ ΝΣ, δίααιοίωδ, ρερίο, ε(οα. "Δδ, ζαπιΐπα,, 
Ριααιξ ρολέία, 7έγγώπν Παπιπιαηδ. Ιαὰ. 171,22. 360. οοᾶ, Οχορ. 
κατὰ τὴν παραξιφίδα. - ἋΣ, οαγα ὲδ., 5 ϑᾶτὰ. Υ, ὅ. ἀπτέσϑω ἐν 
παραξιφίδι. ἴῖα ττδ δ᾽ ]αταη  ὁχ ῥγίπια ἀομξὲ δὲ ἀοιπιξγιὲδ 81- 
ξυϊβοδλίϊοπο, αυδα δαῦδὲ νὸχ μαῦτ. ἔπ 1]. Οτιθηῖδ θυ. 

Ἰμϑι δεὶ σομέωπι χιξαῖ, οοπῆ, νϑῖβ. ὅγτζ. Ἰοὺ. ΧΧΊΠΙ, 15. οἔ 

ἴε5. ΧΙΧ, 8. ϑ8ῖο δὲ δυδῃ. 5. ἴλλο ροπέϊυσ. Νυπὶ ξοτῖαϑεθ 

ὯΝ ἸΙορόταηξ, 4υοᾶ Ῥεῖ μάχαιρα οἵ ῥομφαία ἡπαπάοπυο τοδάξ 
ε0]ει} 586ὰ δγγμσ οἵ “γαῦδ αποαπθ ἢ. ]. Ρ6Γ σέγρειεηι τϑἂᾶὶ- 
ἀοταηῖ, 4086 Ὠοῖΐο, Ὀἱὶ ἴδπι το τπὶ 68ῖ, 6 ᾿ἰπρτιδ ΔΥΆΡ. ἀ6- 

ἔεπᾶϊ 'φροξοϑῖ. - ΠΏΒ, σρδγέμγα,, ἑαπα. Ομέπέα Ἑώ, ΜΙΊΟὮ. 
Υ, 6. ἐν πεαραξιφίσεσεν. Ῥνμδὲμα ἴθ ἔγαρηα. Κοέ. 7π|. Οναθοςῦ 
Ῥ- γάθ. Φδιηιεπάδι παραξιφίσινν Οδεῖοτιπι δυσῖοῦ μυΐῃ5 ψγ6ῖ- 
εἰουΐα, 4086 ΡῬαγδ) ο]ΐδαιο δαπίθῃ(ίδσυπι σομπβτιθδίοσ., 1 
πιθηῖα δρυΐ δα θδιϑηϊσνυπι ὭΠΛῺΒ, απο σέγέοέξομοπι σίαασὶς- 
8, δέγέοειτν ρσἰαύίδμτα ποῖαι. Πεογοῖ. παραξιφὶς, μάχαερα. Αἀ44θ 
διίιγαδοη. 111. Ὁ. 231. Β. εἀ, Οαδαμό. . “Ὡ 

ΠΑΡΑ͂ΠΑΝ, ονπιπΐίηο, ἐπ πιπιένονϑεπι, ἘΖΟΟΝ, ΧΧ, χδ, 
ἐξῆρα τὴν χεῖρα μου ἐπ᾿ αὐτοὺς ἐν τῇ ἐρήμῳ τὸ παράπαν, οἜκία]ξ 
πιδρῦτα τθϑπι ΒΏΡΕΥ 11105 ἐπ μπέρνεγδεπι ἴὰ ἀεδοτῖο, ᾿ ἴπ τοχῖα 
Ββοῦσ. κατε τὸ ῥητὸν τι }} Ῥγὸ μδὸ σοοδ᾽ ἸΙερίζαυ. Τἠἤεογοῖ. εἰ 
1εκ. Ογνε δὲ 2418. Βνοπι. τὸ παράπαν. παντελῶς. Ἀυτβη8 226. 

γοἠέμα: παράπαν, παντελῶςν καϑοόλου. ιάθ εἰ διωίάαην 
ἰὰ ἢ. ν, εἴ ἱῃ τὸ παράπαν. 8ἃ0 ϑολοίἑαδέ. ΑἸγἐδίορ. ἐπ ᾿ίμξ, 
Υ, 551. ᾿ ᾿ ᾿ 

ΠΑΡΑΠΑΥ Ώ, αοηιιέθδοο. ἘΩΤ). 4]. ἴεν. ΧΧΧΙ, 15. πα- 
ραπαῦσαε. (1 ηυοηδπι ᾿ἶρτο παραπαῦσαι Ρτο παύσασϑαι Ἰερᾶ- 
ἴωΣ, πθϑοῖο. νιά, 2. 08. δά Ὦ. 1. εἰ Τγοπὶπει. ΤΠ. Ρ. 1907. Νυπι, 
ἴῃ ἃ, Ζ͵γαποοῦ, Βαθο Ἰθοῖῖο δαϑῖαι 2 Δ.) ᾿ 

᾿ ΦΠΙΠΑΡΑΠΕ,ΘΕ 9 ποπ οὐὔσαϊο, ποὺ ογσαῖο, ρεγομαασενὲ 

πιλιὲ ποῦς δἰπο. ὙΌ ρατῖῖο. δοπέμπειας, γοροϊδα. 7πο. 7πὲ|. 866. 
Οπέεπατ .ΡΡὗῇ, σσ. . τῸ.. Ῥ. 358, Ῥα. ΤΟΧΥΊῚΙ, 10: καὶ παρα" 

᾿ πειϑοῦντας. Ῥεῖ 36 ἸῸπ 15)8]6. 568 4υῖα 1η ταχέα Βοῦτ. Ἰερίξυν 
ὩΣ Ὁ ΜΠ}, ρυῖο τϑβογίβεῃ ἀπηι θ686 καέπερ ἀπειϑοῦντας. ἐευνα 
Αφεΐα βαρεῖ καίπερ ἀπειθεῖς ὦ ο 



-- 

-- 
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"ΠΑΡΑΠΕ᾽ 471142, Ῥτορτὶθ πιέξειεπι Ἰὼ ὶ ἡὐδέδηὲ 
γκεδέέο, ἐγαπεπιξέξος ἀειααὰ Οπιπῖπο: πόρέοσο, ΠΟΗ ΘμγῸ, Φ0η- 
ἐσπιπο, ϑΡ6Γπο. 5 Νίαδοο. 1, 26. ϑρασυνθεὶς δὲ καὶ πάντα παρα- 
σεέμψαρ, οπιῃῖδ 1] οτοπι πιοητᾶ δι τις 1}16 πορίορεδαέ εἴ τές 
«ρμεδαΐ. ἴῃ εἃ. «Τά. περιπέμψας Ἰορίταν βϑαϑα δοάφαι. Ἐπ1}, 
1Π, 15. τὰ δὲ τῶν βασιλέων παραπέμποντας διηνεκῶς διατάγματα, 
δεΏΡΟΣ ϑρογπείπέ ταραμι οἀϊοῖδ.. Ἠεογοῖ: παραπέμποντες, ἄπω- 
ϑούμενοι. Ῥδλαρμονέμεϑδς ς παραπέμπειν. καὶ τὸ ἀποπέμπεεν,» 
ἀπωϑεῖσθαι. αἰτιατεκῆ. Ἐσάδπι δθδα εἰἐπιξέξογο ̓ ἀϑαγρδῖοτ δρυὰ 
Ζωΐ. Οαε6. Β. Ο1, «ὃ. 

ΠΑΡΑΠΕΤΑ͂ΣΜΑ, ἱορωπιοηέμπε, φιοα ργαοέομαίματ, 
νοἶμπε, αμέασιπι. ὩΣ, Ἰάθιων, 44. Ἐχοά. ΧΧΧΥῚ, ὅ9. - 
ΟΡ, ἰάεπι. ὅγπιπε, Ναα. 1Υ, 26, 

ΠΑΡΑΠΕ ΤΑΣΙΜΑ ΠΟ]Ε' Ὡ,, νοι 7αοίο. πθη Ηἰρ ἢ. 
8.3, ἑποίἑπο. Αταοϑ. Π, 8. παραπετάσματα ἐποίουν ἐχόμενα τοῦ 
θυσιαστηρίου, ψεῖα ξαοϊοραμὶ ῬΙῸΡΘ δ]ῖασθ, ἀοοθρϑσυμὲ ἢ. ]. 
σοσεάπι Βεδτ, 1 ποίΐ086 ἴγαπδιεῖνα, συμ ροίλῃδ ἘΕΊΚΠΗΤΕ 
δορί ρα ἄοπι εἰϊ Ῥγὸ 46 δχίεηαεγο. Οἷοδε. Ἀ15. ἐπ Ῥγορῖ..πα- 
θαπετάσματα, παραπλώματα. Ἡδογολ. παραπείάσματα; παρακα- 
λύμματα- ϑμέααεδ: παραπέεασμα, παρακαλυμμα ᾿ παράπλωμα; 
τὸ λεγόμενον βῆλον. Ἐἰγπες Ἱ. παραπέτασμα, τὸ προχάλυμμα, 
κυρίως τῶν πορνῶν, ὃ προβάλλονταν διὸ τὸ μὴ ὁρᾶσϑαι τοὺς 
εἰσιόντας. Οοπξ. δωέοογεὲ ΤΆ66. Ἱ, 11. Ῥ. δ8Ὅ. εἰ δραμλοπιίεπ 
δὰ ΑΤν»ἱείορλ. ἥκῃ. ν- ,969- 

ΠΑΡΑΠΗΔΑ'Ώ, φαΐει ῬΓασέαγΘΟ, ἐγαπαἑϊίο. Τὰ ποῦοαϑ 
Ῥγοοὶἰἑοηαἑ Ἰερίταν 4 Νίαοο. ΧΙ, 1. υἷδῖ ρϑγηναταιίοποαι γοσσαιῦ 
παραπηδᾷν 80 προπηδᾷν διδίποσθ στ] ἑπιι8. 

ΠΑ ῬΑΊΜΚ ΡΑΜ ΝΩ, «καρςεγῦο, ἐνγέίο, γοδοῖϊο, γοβαοῖα. ὦ 
γὲμϑ δόηι. 7 αἶεο. Ἐάα. Ομέπεα, Ῥβ4]. ΟΧΧΧΙΧ, 20. οὐ 
ΠΡΊΩΝ, αἰὐδέπξ ἴθ, αὐοῖος Βοΐμθ νϑγϑίουἱβ ἀεάυχὲξ ἃ ππΌ, [δ- 
6.8: Ἐ|) 025. - Ὀ»)3π ΗἸΡΒ. Ιδτεὰ, ΧΧΧΙΙ, 50. ΧΙ Υ͂, 5. ὃ. 
- Ὡ55523 Ρἴυτν. ϑαογυοιρὲἑ αἰγαεί, Ἠσοδ. Χ,, δ. χκωϑαὶς παρεπί- 
κραναν. Τ6ρ.53886 νἱάθπεοῦ ὉἼΧ,5, δίομὲ ᾿ὀκασογδαταπέ, ΙΝ 
40: ἸἼ 33) 8 σαεῖδ "ὙἼ1033. - 10, γεδδίίο. ΤύχεοΒ, ΤΠ, 5. 
- πὲ ΠΡῸΣ δ] οἵ ΗἰρΒ. ΏὍκεαι. ὙΧΧΙ, 27. παραπιεκραίνο)" 
τὲς ἥτε τὰ πρὸς τὸν ϑεὸν, γοῦ οἰξαδεὲε αἀγοτοῦδ ἀοαμϊααν α 
Ἀορ.- ΧΙ, 21. παρεπέκρανας τὸ ῥῆμα κυρίου, ἑποδοάῥεπα ξυϊοιὶ 
ἀϊοῖο, Ποχαϊεὶ. Ὑγἱάδ δὲ ν. 26. βαΐηι, ΟΙΡ, 27. ΟΥ̓͂Ι, 11. 
ΤΏτοη. 1, 19. δὲ οοηξ, Ζιρίενὲ ἹΜιβοοῖ!, ϑαονα 1:0. ΠῚ. ο. 10. 

ΡῬι-. Υ,, τ2. παρεπίκρανάν σε, κύριε, εταοεγδαγιπέ ἴα, Ἰλοχαϊηθ: . 
Ὡδὶ Ῥόγροσδι ὩὨΟΩΏΏ]}1 δβιαϊτοΩἵ 608 ἽἽὩ ὨΟΏ ἀθεῖναδδ ἃ Ὁ, 

δβεὰ ἃ Ὁ, γα] 5. 16 δὲ Ῥβαΐων. ΧΧΥ͂Ι, 2ο. ΟΥ̓, δ). 
᾿ ΟΣ) Ἢ ΧΧ, 15. ἩἩδεγολέωδ: παραπικραίνων » παροργίζων. Ῥ-. 
ΤΙΧΧΥΊῚΙ, το. γενεὰ σκολιὰ καὶ παραπιοιραίνουσὰ » διόπριδῖὶο β 
Ῥτᾶνα οἱ γεδοίἐΐδ. Ῥβαὶϊπι, ΟΥ̓, 8, παρεπίκραναν ἀναβαίνοντες ἐν 
τὴ ἐρυϑρᾷ ϑαλασσῃ, κἀδαἰάγεμεὶ δδοδηάεηῖοβ ἔπ συθϑτο μιδτί. 
[149 εἐὲ ΤἈχθη. 1, 21. δὲ οοπέ, Ηθρσ, 111, 26. ως Ιετοπι, ἴ». 



᾿ 

.] 
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41. Σ᾽ 55), γοδόϊϊο. Ἐς “ϑοΐ. 171, δ. 6. γ. 8. οἶκος: παραπεκραΐ-- 
ψων,, ἀοηλυβ γεβξγαοέονγέα, 7η0. Ἐ ΣΘοΒ. ΧΙ, 2. - 5, “26- 
γοίδ, Ὡοτιθῃ ῬΤΟΡΓ. δὲ βοδῃβυπι δἰ γι θ]ορίδαι ἀπιαγεἐμαηἑποα, 
αἱ Κρ αέμδ ἰταϑιυῖ, δγηιηι ΝΉ ΘΒ. 1, 12. - ἘΥΤ, απιαγὶ- 
“εο. 7.μς. Ἑκοᾷ.], ιά. -- - ὙΥΠ5 μαγῖ. νοβ' αοέαγέιδ. Ῥα. ΕἸΧΥ͂, 
10. παραπικραίνοντες, νεὐγαοέαγίδ. Ὑὶάο οἱ Ῥβα]πι. ΓΙΧΥ͂ῚΤΙ, 7. 
Ἐττγδηῖ, 4τιῖ 608 ἰπ Ὀϊζο4 8 1000 Ὀθ πὶ ϑγγῸ 3" 10.160 1888 8ἴ8- 
ἴαυπῖ,. - 39, ἐγάηδέο, Δί. 168. ΧΧΊΥ, 5. παραπικραίνων. 
16 Βέοζέιιδ,, δεὰ νοὶ ἤοτὶ 0} Ῥϑέροσδηι. ἱπρθοῖο Ορϑγ Ζζεχα-. 
ρίαγί, ἈΡῚ Ἰερίταν παρέβησαν. -- 15, περπεενο. Τλεοά, Τγ)θατ, 
1,27. παραποκράνατε τὸ σεόμα κυρίου: Ῥνοῖα δε αυλάδπι 2 ον. 
Ζαμσοπξμδ ἢδθο Τἠδοσοίέοπέδ γογθὰ δὰ 5} 6 Ορα. 379. 8α- 
δἰ ]οεπδᾷ, 5δϑὰἃ δὶσ ἱπορέο ἰοοο ροϑῖία δβυηῖ. Ῥεγιπθηὶ Θαΐπι ρος ὦ 
(ἰὰ6 δα πὴδν 8 ὯΝ ἸΏ, 4886 ἐπ οοπιηιαῖθ Ῥτοχίπιθ ἀπῖθοθ- 
ἄεπῖο Ἰοραπίας, ὅ Ἐδάτ. ΥἹ, 15. δὲ ἴῃ τοχέὰ ὁ8α]6Π, Εἰδάτ, Υ͂, 
15. Θϑῖ Δ"). " ἬΨ 

ΠΑΡΑΙΖΚΡΗΣΜῸΟΙΣ, φιαοογδαξίο, ἐγτέξαϊίο, ἈΔΥΤΌ,. 
εοπίεπέΐο, γεδαϊἑο. Ῥβ41πι. ΧΟΙ͂Ψ, 9. Οοἱξ. Ηδρτ. ΠΠ, ὃ. 16. 
δυέααθ: ᾿παραπικρασμὸς», ἡ ἐν ἐρήριῳ πολλάκις. γενομένη ἄντα: - 
λογία τῶν ᾿Ισραηλιτῶν. - Ὁ, απεαγέξμαο. ϑγγαπι. ἴοὉ. Ὑ1Π,11. 
- Ὁ. “4. οἴ ΕΟ ΧΧ 560. 6ἀ. Οοπὶρί. τ θδπι. ΧΥ͂, Ω5ὅ. ΤΑδου, 
Ῥιου, ΧΥῚ, 11. - ΘΟ Ὁ Ρῃισ, ἀπιαγεέμαϊΐπεφ. «1.05. ΧΊΓ, 
14. παραπικρασμῖ. τό "Ν 

ΠΑΡΑΠΙΠΤΩ, ἀσοίαο, ἰαδον, οοἰξηφιθ, αογοῦδο, αὖ» 
ΕΥΤΟ. ΔῈ, Τδιιδ διέπι, Ἐ2ΘΟἢ. ΧΧΙ͂Ι, 4, ἐν τῷ αἵματι αὐτῶν, ᾧ 
ἐξέχεας, παρέπτωκας, ἴὰ ϑδηραΐηο ϑογαπι, αυδπὶ Φβια δι, 
ἀεἰϊᾳειδϑεΐ, -- Ὁ ἩρῸ. ἃ 085. σαάεγο ἤαοῖο. Ἐϊδιἢ. ΥἹ, 19.. 
μὴ παραπεσάτω σου λόγος. ὃν ἐλάλησαν 6 αυϊάαυδπι ογεδέανΝ 
δοτθτι ΟἸΡΏΪΏΠΙ, 4υὯ αἰχίοι!. Ζαΐξέπμδ ναῖε: σανθ, πΘ 
φιοφιαχι δ λὲδ, φαθ οοιέμδ᾽ 68, ρ»ασέογπιδέέαθ. -- ὉὈ9Ὸ , ῥ᾿Γγαδ- 
φαγίοογ, ἘΖ6οι. ΧΙ, 15. ἐὰν ἁμάρτῃ μοι} τοῦ παραπεσεῖν πα- 
(ἄπτωμα, 8ῖ ρβϑοσανοσῖξ ἢ πιδ, ὩΣ Ῥτδονατϊοαϊλουο οδοίαέ. 
ἰᾷο δὲ Ἐ2εθη. ΧΥ͂, 8. ΧΥΙΕ, γχ4. ΧΧ, 47. εε. οοπέ, Βερν. 

ΥΊ, 6. δὲ Ονοέξμπι δὰ Ἦ. 1, - Ππ8Ό, οοῆδεπιο. ὅγπιπε, Χ ὅτ, 
ΧΧΥ͂Π, 1. παραπεσοῦμὰν ποτέ... Ἐπῖρ. ἑποέάαπι αἰξᾳφμαπάο, 
γιεγάαο Ἰέροτθ ἰσαπβίυῖε, 880. ΥῈ, 9. ἵνα μάϑητε σοφίαν, καὶ, 
μὴ παραπέσητε, οἵ ἀϊδοαιῖ8 βαρ ηείδηι, [δ Βοη αδαγγθέξο. 
ϑὰρ, ΧΙ, 2. τοὺς παραπέπτοντας κατ᾽ ὀλίγον ἐλέγχεις, 608; φυδ 
αδεγγαπὲ, ῬΔΌΜΙ δοστῖρίβ.. ἃ Νῖδες. Χ, ά. ὑτο παραπεσεῖν» 
ηαοὰ Βαροῖ οοἄ. .4θπ., τοοῖι8 Ἰο στον περοπεσεῖν." 

ΠΑΡΑΠΑΔΜΙΕΙΑ͂ΖΩ, ἐπ οδέξᾳιπι όοίο., δἰγοώπεθο. 
ἽΝ, οὐγοϊμπιοίπρο. ΑΙ], οὲ ΤΙΧΧ 860. Οοπιρί. κα ϑαιι. ΧΧΤΙ, 
46. παρεπλογίασαν. “οογοῆ. παραπλαγιάσας, πλαγιασάμενος. ἡ 

ΠΑΡΑΠΑΜΚΧΤΕΥΟΜΜΑ1, πιοπία ροκοοίξοῦ, ἱμβαπίο. 
ϑηθὴ ΗΠ ΒΡ. ἃ νῷ ἄφως. α 88π. ΧΧΙ, 1ά, παραπληκτευόμε- 
γ0Ρ, πιεπδθ ρερομέθιϑ, ἐπϑαπέεπα, δ ἐν. ν- κό παραπληκτδύεσθαι, 
πδαΠέγε, ᾿ ἃ Ὁ ες ; 

- 



Φ“᾿ 

. ἃ ᾿ς τς τ 
,᾿4΄. ἘΠΠΑΡΑΠΔΗ͂ΚΤΟΣ -- ΠΑΡΔΉΤΩΜΑ. 

ΠΑΡΑ͂ ΠΛΗΚΤΟΣ, πιρπέθ ᾿μογαιζϑιι5., νόϑαγιιΐδ, δέμρῖ: 
, “μδ, ἀπιόηι8. ΑΘ Ὸ ρᾶτῖ, ῬΥΒ. Τ θαι, ΧΧΥΤΠΗ, 54, ἔσῃ παρα- 

πλήκτος διὰ τὰ ὀῤάματᾳ, πισηέο πιοέμδ δτὶδ Ῥτορίεσ ἰδία ϑρβϑοῖδ- 
ὁι1Δ. Οἴοδδ. ἐπ Οοέαί. παραάπληκεος, ἐξεστηκώρ. Τ᾿ΟἸ[Τ 8115 

παραπλήξ. Ἠδογοῖ. παραπλὴξ, παραφρῶν, τὰς φρένας βεβλαμ- 
μένος». μανιώδης, παράκύπτων, παραφρονῶν. Υὶὰθ οἱ ϑμὲ- 
εἴαπε, αὐἱ χτηοϊαρβοιαμι τὰ ἢδοὸ νῦοθ ἀεδβυμιῖδηι, 6886 ἄἀοοοῖ 
ἀπὸ τῶν κρουμάτων διαπεπτωχότων τοῦ ἐναρμονίου. Αἀ46 Ἡ:ρ- 
Ῥοογαί. δ᾽ αἶγα Ὁ. “87, 40. ϑορᾶ. “ῥαο. 220. ϑολοίς μανικῇ. 
«ἐλοη. Χ. ν. 429. Ο. ᾿ ὌΝ 

ες ΠΑΡΑΠΛῊΉ,ΠΑ͂, ἑπδαπέα, αἀπιοπέξα, αἷἰεπιθηεέα, δἐμρίαϊ- 
ἐαδ, »Ῥεδαπέα. Ἰ19λ}}, απιομέία, Ὥσαι, ΧΧΥΠ͵Ι, 28, “4. 

,. ,Ἄδρ. ἸΧ,, 2ο. ἐν παραπληξίαν Ῥταθόδρ5 ἰδιμβᾳθᾶπι ἰπδαηῃ8. {6- 
Φγοΐξμδ οἵ διρέάαε: παραπληξία,, μανία. ον, 

ἽΠΑΡΑΠΛΗΣΙ ΠΣ, εἰπιξέῥέθν, Φοαΐσηι ῬΥῸΡΘ πιοαΐο. 7η0- 
Ἦσοβ. ὙΠΠ, 6. παραπλησίως τῷ τῆς ἀράχνης ἱστῷ, υδὶ παρα- 

,. πλησίως ἀ6 διὸ δα άϊάϊε: Υγ146 δὰ ἢ. 1. ϑοπεέογΣ Ἐρ. Οὐὲξ Ρ. 45. 
δο εν. Ν. Τ. 5. ἢ, ν. ' 

ΠΑΡΑ͂ ΠΛΟΥ͂Σ, πανίραξέο ογαπι ζόρι. ὅ Ναοο. ΤΝ,}1. 
ψι1άς Ογοέξμπι δα Ὦ. 1., 4υὶ 6ὁὲ ἀρῃὰ Τὐὠογαϊἑαοπι, ᾶπιο γόοοοπὶ 
ἐχίδτο ἀοοεῖ, ν. ο. ἴ, 44, εἰ 11, 55. Ὧδε νοοῦ παραπλέω, ογαπι 
ἤερο, νὶὰς 7.65. Ν. Τ. 8. ἢ. ν. ἶ 

: ΠΑΡΑΠΟΜΠΝ), ἀοωωοέξο, σοοπιξέαέμδ, ρόπιρα, ἄρρα- 
γαξωδ, 1 Νίαοο. ΙΧ, 57. μετὰ παραπομπῆς μεγάλης, οὗπιὶ ἸλᾶρῈ0 
δοαπκεξωξι. 

ΠΑΡΑΠΟΡΣΥ ΟΣ“), αὐ ͵αέμε ἐποοάο, ἀδαπιδιεῖο, Ργαθ. 
ἄδγδο, ἐγαηδθο. ΜἿΣ., “ϑηῃῖο. Ῥτον, 1|,..10. - Ἠΐπ, ἀπεδιίο. 
Ἐχοά. 1], δ. παρεπορεύοντο πρὲς τὸν ποταμὸν, απιδωίαδαάπε δὰ 
Βανίυαν, Πδαι. ΠΠ|,14. παρεπορεύϑημεν ἀπὸ Κάδης αρνῆ ς μν0- 
7εοεὶ σπμεβ ἃ Ἰαὰεα Βατηθᾶ. - ΔῸΣ ἢ).), ἀπιδιέαπαο ἀπιδιρίο. 
1οβ. ΥἹ, 15. - 2 ν. σο. ΧΧΧΥΙ͂, )7. ἔχοι, ΧΧΧ, 15. κ4, 
εἴ 8110] βδθρίυβ, - ἸῸΨ, δοηδίφέο, 1ο5. 111, 55. δὶ παραπο- 
οεύεσϑαι αα Ζαξις ἑποθράεγα Ὠοῖαϊ, υἱὲ αυοηυθ γα Βοῖα, μὲ 

᾿ 4886 ΘΧΡΟῺΪ ἀ6Ρεῖ, 
᾿ ΠΑΡΑ ΠΤΩΜΑ͂, ἰαρδιιδ, ἀοἰξοέμπι. πλλϑτι 94]. πεαίθ- 

)είωπι. πη. ΥΙ, 22. - 22, δα σροσίαίίο. Ζαοῦ, ΤΧ,, 5, ἐπὶ 
ες τῷ παραπεώματιο αὐτῆς» ὉΝὲ ᾿υαἀλοα Οαρροίίο θὰ ποῖῖ, οεῖτε, δά 

ἢ, 1. δὲ ἵπ Ογὲξ. 8. Ρ. γϑϑ. 6δὲ τπιφράυμι, ψ6] οιζοῖς εἴ 18ρ505, 
ΨῈ] δυάδοϊα δὸ ἰδιαιθσατῖία σοσγθοῖῖο ρτὸ παροπτώματο, αυοΐ. 
66: ρῖὸ παροράματι, σοπζμδα 68ὲ (16 καϊῥεοὶ πιαξξογιθ δία, ὑὡ 16. 
βοτῖηϊ ΠΘΩΘῸ, ὍΒΣΙ ὉΠ, αυοὰ ροϊίυβ ε8ὲ ατενέζειν οἵ ἐπιβλέ 
σιεῖνγ δΔοοδρογαῃῖ Ῥτὸ παρορᾷν. 91 γΟῖῸ Ἰθοῖῖο σϑοθρῖα παρὰ" 
πτώματε. δατοϊτιαϊαν, Ἰορδιατϊ ΜὉΠῸ Ῥσὸ πεοη. 864 δολαγ- 
7εηδογρέμο ἴῃ πιοῖϊὶβ δὰ Ὦ. }, πα ν]ξ οἵαίμποτα, ΓἸΧΧ δΘΏβαπι 56. 
ουΐοϑ 6686: »μαεδὲἐ θαπὶ ΕΥΤΟγἕβ.,) Ὦ. 6. θαρεοέαξϊοηἶδ ἀεοθρέαι, 
ατοέ βρεὲ ρωδέναξαε. -- ὉΦΌ . Ῥγασοναγέδσαξϊο." Επροὶ. ΧΕΥ͂, 15. 

ΧΥ, 8, ΧΥΠΙ, λά, - υἱἷν) ἐπέφιξαδ. ἘΖΘομ, ΠΠ, 20. ΧΎΠΙ, 
ἢ 



τ 
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δ. .-. '᾿ὥζ{5, αδωπασπέέα, ὄγπιν. οἵ ΤΙΧΧ Τοῦ. ΧΧΧΥ, 15. 
δυβρίοδεῖ 8)]14 18 ροδβϑὲ, 608 5, ργαενατίοαξέο, 16 1556. 8εᾶ 
ΟΠ Θρυ5 δὲ, χηοὰο Ὁ ἀ6 περ ἐζεεμαϊ πο ρεσοαέογμπι ἐκΡ]166- 

ἴυγΣ, ΤΗΜιολαοίίθ ἴὰ ϑωρρίοπι. Ρ. “οάδ. οοπξετξ ἀτλΡ. »ϑ, 
υοᾶ εἰοδὲϊέξαξοπι πιοηἐδα δὲ δἐμἐξἑέῥαπι ποῖαϊῖ. - νὰ, ργαθνα- 
χτίοαίο. Ἰοὺ. ΧΧΧΥ͂Ι, ο.. ἔποοβ. ΧΙ͂Υ, 11. Αἀάο ὅγυηπ. 
Ῥτον. Χ, 10. - πανὺ, γηϑέδμδ. Ῥβα]η. ΧΧΥ͂, ,. Τιορδεας 
ΠΔ, δΡγοΥ ἐδ πεθὲ, ἃ τϑᾶ, πλῷ, ογγανὲ (αν ογίμμδ Ἰυάϊοδξ 
Ἐχο, ὅ. εἶθ ἐέπρα ργέπιαθνα οἂΡ. 8. Ρ. 389.), 50]]. Ῥδαϊαις 
ΧΙΧ, χ8.,) δαὶ "Ὥλλυ, σγγογὲϑ πιθὲ, ἃ ἀλῶ, ὀγγανίέ, ϑ6ἃ ρογρεγδη).. 
- ὈλΝολῸΣ Ῥ]ασ, δγγογοσ, Ῥδαῖα, ΧΥ͂Π, 15. - ΏηΝ ΟΠ Δ]ά. 
εογγμρέοία. Τ αι. ὟΙ, 4. « πλῦν οἰα] 4, ἐγαπαιέξίέας. Τλαν: 
ἹΥ͂, 244. Ψιάδηξος Ἰ6ρί88δ6 ἤπηον νοὶ ἔπ Ρ]τίτ, 05) γυϊν. 
ὅδ 1Η,, 15. κοέτην ἐν παραπεώματι, οοποιδέξωπι ἐἐξῥοίέωπι, 10. 

, 2» ν 
ΠΑΡΑ͂ ΠΤΩΣΙΣ, οαδωσ, ζαρϑια. λον, ἐγαηφιδίέεασ. 

ἴοτοῦι, ΧΧΙΤ, Αι. ἅνὲ νόοσδα ΒΟΌΣ. δοοορίβθθ νἱάδπίυν πη. πο- 
ἴϊοπε ϑγγέασα, Ὡδαὶ ϑγγὲδ “νὼ δβὲ ἀδζαέέραγί. Ἰγοξαι! Ραῖΐο- 
δ δι 6. ΒΟ] τον Βδιὰ Γᾶτο ]αρβα8. ἌΝ 

ΠΑΡΑΡ ῬΕ'Ω, ρναρίογηγμο. 885, ωνέμδ. 44]. Τε5. 
ΧΗΙΥ͂, 4, ὡς ἰτέα ἐπὶ παραῤδέον ὕδωρ, ἰδτπιᾳύϑτα 58}ὲχ δὰ ργαδέον- 
“βιπέοπε ἀαπατ. Οσάθα Μἴαν., παῦοὲ πᾶν ῥέον. ᾿ ' 

ΠΑΡΑΡ Ῥ ΠΤΕΩ εἰ ΠΑΡΑΡ ΡΣ ΠΤΙΣ, αδὲϊοὶο, »γοῶ 
δἰοῖο. ΠΒΔΌΣ Ηρ. ἐπ ἐἐπιέπα δέο. Ῥϑαϊα, ΤΙ ΧΧΧΊΙΪΤ, 1ι. 
560. οοα, “4ἐες, ἐξελεξάμην παραῤῥιπτεῖσϑαε ἔν τῷ οἴκῳ... Νὶ- 
ἀοῖυς παραῤῥιπεεῖσϑαι Ὦ. 1. ἴῃ Ὠοϊΐομο γεἑἑοἑοπαἷὲ δοοϊρίου ἀπ πι 
6550, ;ἱ ἀ6 βεβήλῳ, ῥγοΐαπο, ποπ ἐγεξέἑαίο, ἢ. 1. εορὶτανοείπε, - 
φιὶ φμαδὲ ἐἐπιΐτθ, τῷ βηλῷ, 6ὲ οδέξο ἐφπερξ α δασγὲδ δὲ πυιγϑέογἐὲἐϑ 
αγοεέμ" δὲ αγοοπαῖμα 68ὲ. ΝΟΥ ἴαταδα σορυρηδτοπι, δὲ 4018 ΡΣ 
αὐπεέέξ ἰπτογρτειατὶ τι}, Ὑιά6 8. πΒΌ. - ΠπΠΕΌ, σςοορέο., 
1 ὅδ, 11, 58. παραῤῥεψόν μὲ ἐπὶ μέαν τῶν ἱἑερατειῶν σου, 
αὐπιξέέα τῶ δἃ τουπὰβ διίαυοα 8δοοσζάοϊαϊθ. Κμίρ. αἱ- 
τ τῆδι 4 Νίδοοαῦ. 1, θ. κεφαλὰς ἀφελόντες τοῖς ξξῶω 
παραβῥίψαι- : 

᾿ς ΠΑΡΑΡ̓ῬΥΕΙΩ, νασίεγἥαο, αἀὐξῆαο, ο]αῦον. γι, γδ. 
εϑἶο, Ἰη ΗΠΡΉ, γδοδάσγε ἦαοΐο. ὅγπιπι. Ῥτονυ. ἸΥ̓, 421. μὴ πα- 
θαβῥυησατώσαν ἐξ ὀφϑαλμὼν σου, πὸ ἀ:!ῆἔυδηι εἶνα τεοεάδηϊ ΔὉ 
θ00.}}15 15, , ' 

ΠΑΡΑΡῬΥ' ΟΚΑ͂]. ρνγραοίσν γον δῖπο. Ὁ, τοοθαῖΐσ. 
Ῥτον, 117, 21. υἱὲ, μὴ παραῤῥυῆῇς» τήρησον δὲ ἐμὴν βουλὴν, 
Ὧ]1, ηὴδ δίδαδβ ῥγαείθ όγα (80. τὴν ἐμὴν βουλὴν), 564 5είνα 
Ροι08 τηθυπι σομ δἰ θη, Αἄ μπηο Ἰοουπι  έοίἑιια ἐπ ΤΚόδατιτο 
8080 ἤδόσοθ ποῖανίξ: Ῥτορσίθ Ἰοουβ 1116, αυ6πὶ ῥσγδοιεγβυϊξ 
δπιῃ 8, ἀϊοίξας παραῤῥυεῖσϑαι.. ΝΙΘΙΑΡΒΟΙΙΟΘ δυῖΐδπι ἴθ ρθηθγθ ᾿ 
ἀἰοίτυΣ τοβ, αυδα ρεδσίεγαξιίτυς, εἴ 6χ ἱπουσία οπιϊττίτατ, 
ἱιιοίαπωϑ 1)ὲδ5. οὐπι Ἡδδίοα, ν. 480. εἴ τὸ ἐν τῷ τῆς ποιήσεως 

΄ 



ν. 

͵ Ἵ 

"Ὁ 

16 ΟΠΑΡΑῬΡΤΗ͂ΜΑ το ΠΑΡΑῬΥΜΑ͂ 
δρόμῳ παραῤῥυὲν λάθη. δὲ φωά ἐπι ροσδϑὺς οἰ δι ὍΘ᾽ ἑδπργως 
εἰεπέξαπι οπεΐδδιεπι Κμογὶέ, ἴπι βρθοῖθ παραῤῥυεῖσϑαι ἀιοιοίως 
δυάίζοταβ, ν6ὶ ἀϊδβοίρυϊ, 4ιοβ ἀϊοῖά 8δο ἀορπιαῖᾶ ἀοοξοταπι ὁ 

. 'δά|υδθ αν δά ηϑ18ν ρυδϑίϑυαδιυπίυξ, αΤυ πὶ ΔῸΣ 68 ΘᾺ ὈΓδ6- 
“Π τοιδυυπξ, δ᾽νὸ ἢ 6Χ βδουγιίαῖδ οἴ ἱπουγίδ ππιοηξῖα ρῥγϑϑῖογς 

Βυετθ βἰπυπὶ, Ομΐποε απο Ζπαέξέμεί. Οναεέ. 118. 1]. ο.- 5. 
ϑὲο ἀμαϊέογίδιιδ δοογδέαϑ αδεγὲξ, πρὶ φίαθ αὐοθγέξει»", ῥΥασζεγ-» 
“ωοηέ ἀμεγθ6. Ἐπ110. Χ]. ο. 2. οπινΐα αἱδεὶρίέπα τποπιογέα Φοη- 
δίαέ, ζγωδέγναφιο ἀοοόπιων, δὲ, φιξαημέ αμαέπειεδ, ΡΥ αδέθν. 
͵οὔμαέ. ὲπ ἴὰ ἔταρυπιθηῖο Οαέοηΐδ αἷδ το πιεέξέαν : Ἔονιέπε ΘρῸ οΥας 
«δέοπεϑ δὲπο ργ'αθίενγίμογα. Ἐτρο παραθῥυεῖσϑαν ἀρὰ Ἴ,ΧΧ 1. 
Ὁ. ἰάρπι 6δὲ, ᾿φυοά ἀμελεῖν εἴ παρακοιΐξον, ορροβίϊιπι τῷ πῤὸος- 
ἔχεεν, αυδιηδἀπίοάυπι δρυ Οὐοὐξέεην ἰὰ 1 αὐμέα: ὑμεῖς οὖν 
προσέχετε, καὶ με] παρακούετε. Ψιὰ6 2.. Βοε. ἔχεγο. αὦ ἩφΦῦτ.Τ], 
1.Ὀ. 257. 8660, ὁ Εἰδηογιεπι Δα δα άθη]ο συ πι Ρ. 357. ΑἸΠΣ δὺ- 
ἔδιι Ο ἰοδεοργαρλὲ νοσεη παραρῥυῆς ἰῃτετρτοϊμᾳπῖατ,. Ζἤεογοῖλ. μὴ 
παραρυὴῆς (ϑοτῖδο παραρῥυῆς), μὴ ἐκπέσηςνέκ μετᾳφορᾶς τῶν ὑδάτων. 
εκ. Ογν 48. Βνοπι. μὴ παραῤῥυῆς, μὴ ἐκπέσης, ἢ παρασυρῆς- 
ἘἈυτδὺδ σογοϊ. παραρνῆς (β8οτ. παραθῥυῆς)» μετεωρεσϑῆς, παραπέ- 
σης. 810 οἰΐδηι Ζ.εν. Ογνεὲ 88. Β τορι. υδὶ Ῥτααίοτοι ὀχροηῖοξ 
Συτραβ᾽ παρασυρῆς. ϑὶπι] τος παραῤῥυῶμεν ὁχ Ηθδρτ. ΤΙ, 1. ἀρυά 
ϑμξίαπε παραπέσωμεν. οἱ “οεγολέμπι ἐξολισϑώμεν, εἴ ἱπὶ 
Οἰο6. 3335, ἐπ Ερ. αὐ Ἡδοδν. ἐξολισθήσωμεν (ἴὰ οοᾶ,, 4φᾷσο πϑ08, 
ἐβδῖ αἠἰδονγεξ, νἱτῖοϑο Ἰορίτατ ἐξωλισϑήσωμεν. δα Οὐδοβδαγέιπ 

᾿ ἀρβίαβ Ογαθο, ἐπ Ν, Τ. Ρ..169.) ἢ ἐκπέσωμεν δαρ!ἰοαῖοτ. Νίε- 
ἕδρδβοτα δυΐδαι ἰαχία μ858 Θαρ]σαιίομ 68 ἴθ σουρὸ 1110 ἀδϑῃηῖα 
δδῖ ἃ τοῦτβ Πυϊάϊθ, 1π νϑ86 ΐϊὰ σοχροιΐθ, υἱὐ ΟΠ υδηΐ δἵ ρΡ61. 
ϑδηῖ, 864 σι }1186 ᾿πτογρτϑίαι ομεβ τηδρὶβ σΘΓΡῸ δοῖϊνο πα- 
ραῤδύεεν, ᾳύδαν ραββῖγο παραῤῥυεῖσϑαν σοινοηϊαμξ, δϑηϊθα- 
ἴίαπι 2.. Βοε. ρταβἔοτο: ἡ Ερο νϑσὸ διθίίγοσ, ρᾶγιλ ᾿θροπάνμι 

. 6886 μὴ παραθῥυῇ (ατἷὰ τᾶπὶ Ἰορίτμτ ἀρπὰ Οαρρφέδεπι ἐπ γέρα 
5. Ῥ. 619. 64. τεῦ., βῖνε ἐϊὰ 6 οοπδοΐαγα, βῖγθ νϑγα ἴπ 1ἴδτὸ 
δ᾽ῖαπο ἔπιρτεβ80 Ἰδβϑίϊε), ρασὶῖϊπι δυΐθαι ροϑῖ Βοο νροᾶρυϊυπι 
Ομΐβδῦπι 6586 ἀπὸ τῶν ὀφϑαλμὼν που ,. ᾳυδιι Ἰεσία πι ῬδΓ- 
εἶπι πδίυτα σοὶ, ρᾶτίϊπι ταχῖα ΒΘῦχ. σοπηπιδη δαί δαι σΟΏἢτΓ- 
χοδΐ γοτβὶο. γαδέορα., δὲ Βδᾶδα Ἰερυμίαγ: πὸ οσαδαπέ λαδοοε 6 
οοηδρεοίιϊ οομέογιεπι ἐογιρπ  (δοίδγαμι Οαρροίξμο 1. 1. οἴδιαιῖ, 
ΤΙΧΧ Β. 1, Ἰορί886 γγν ὯΝ ἃ τᾶ, “13, 486 ῆωθγ8 ποίαῖ. 
ϑολανεηδεγσέμα ἰθιάδπι, αὐἱὰ ΤΙΧΧ Ἰεροτίηξ, 86 ἀβρῃόσδαιθ 
ξαιϊθῖατν, ἜΣ ᾿ ἊΣ . 

. ΜΠΑΡΑΡΤΗΙΑ͂, φιωοά 6 οἱπριΐο διεδρόηδιπν ρ' ἐϑέ ΟΥ̓, 
. φιξαηιέα αὖ αἰέδο ἀδφροπθε δὲ ἀπηιόχπι, 6δ6ὲ μέ ὠρροπαὲς.. Ὁ 
ἐδηνέογέμπι. Αἱ. Ἐχκοὰ. ΧΧΧΥ͂, 11. παραρτήματα, Ὁδὶ αἸ41 λδτῖ 
παραρύματα ὨΒΔΡΘΩῖ, Ἑ΄ηθίάοπι αἰσϑιβηθθ νοσθηὶ δα 864 68. 
ἡΠΌΞ9 τϑῦοστθ χλ8]] δ. " 

ΠΑΡΑ͂ΡΥΜΜΑ͂, ἐφριιπεοηέιπε, μο115. Ὄσδε, ἐφτυξο 177, 
χοᾶ, ΧΧΧΥ, κἱ. 860. οοὐ. Κα. τὴν σκηνὴν καὶ τὰ παραρὺ" 
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μλτα; ἐαβεταδοῦϊαπι οἱ τορυπιϑηῖα. 146 δαρτα 8. ν. παράρτημαι 
Πεογοῖ. παραρύματα, δέῤῥεις. ϑωάαε δὲ Ζεκ, Ογνϑἰὲ 2245. 
παραῤῥυματαν δέῤῥεις, σκεπάσματα. 

ΠΑΡΑ͂ ΣΗΩ͂ΟΣ, Ρτορτῖο ἀἰοϊξατ ἀ6 πππιονδ, δὲ. εἰρηΐϊῇ- 
εδῖ ρεγρόγαπε δἐρηαΐξώπι, ηὐοὰ ἀοϊπάθ 46 οπιεὶ δρωγίο ἂο ζαΐνα 
ἀϊοΐϊτα. “Θεπιοδελ. Ρ. .γ66, 6. εἀ. ΤΠ οίεξ. παράσημον νόμισμα: 
Ἡρογοῖι. παράσημον, ἀδόκιμον Ε κίβδηλον" ἀπὸ. τούτου καὶ τῶν" 
γομιαματων τὰ κίβδηλα παράσημα λέγεται. Ἰπι46 φμεπινξθ ἐρπον 
ἀδέεπι, τπαΐμεπι, ἐπιβτοῦιιπε ποῖαῖ, ν, ο. ρα ἀ 2)δπιοσέλρη. ὅογ, 26. 
παράσημος ῥήτωρ. Ἰεϊηάο νότὸ δἴΐδμα δἰξηϊβραγο ΩΡ 
ποῤέξοπε, οἴαγμεπι, ἰαδιδϊοῦ ϑέσρλαπμδ ἐπ Τλδδ.. οἵ σγοίέωα 
δὰ 5. Μδοο. 11, 0. Ψψιά46᾽ 4αοᾳυθ Ἡενοάξταη. Υ̓, 8. Ῥοηϊᾳφυσ 
10 παράσημον 'Δειοῖαι δέργμεπε, ἐπδέσπδ, ἐππαρσίμοπε, μα αἶὲ- 
4 τὸδ ἐπδέρπεέωγ, Μά Αο, ΧΧΥΉΤΙ, χι. οἵ δὲ Ιτετ. Γ,6ρὶ- 
ἴων νϑσὸ ὅ. Νῖδοο, ΠῚ, 29. τὸς ᾿ἰυδδῖξ, τξ 1}1:, αυὲ ἀὐδοτίριξ 

, βϑδθπῖ βροηθῖθυβ, Τοδαοὶ ἴθβη6 βδᾷῷδο δἱρβαγθηῖας παρασήμφ. 
Διονύσου κισσοφύλλῳ, ἰμϑροὶ 1ἰθοτῖ, Βαεάδγαθ ἔο]ϊο. γιά. 
Βγεέδοληφεσεγ. δρέἐοϊὶ. ξ. ἦ. ν, 

-Π4Ρ4Σ,ΩΠΖ, Ω, σοπέέξασδοο, γεέξοοο, δ: ἴδηξξο Ῥγαδέεγδο, 
2, ἀδδέπο ν Οπιξέέο. ἘΔ, δὲέδρ. ὅγπιπι. Ῥ5, ΧΧΙ͂Χ, 15. ,παρα- 
σιωπήσῃ. - »υγι ἩΙΡΒ, οοπάϊοπιπο. Ῥτον. ΧΤΙ, 2. ἀνὴρ παρά- 
ψομος. παρασιωπηθήσεξαι» ΥἹΣ ἐπιρχοθαβ δὲἑοηἐὲο Ργαδέαγἐδέμτι, 
ἴιὰ Μέφέξιεα ἰταηϑῖυε, Ἀϑοξίυδ νοτγιλεαν; οδιαμμέσεδοσί. 80. ἴπια 
Ῥτοδιιδεῖβ οσοηνίοξιβ ἴθ σοὨδοδϑι δϑηδίοσυμι δῖ ἔπ ἰυἀἱοῖο 
οδαιωξεβαθῖ, υτρὶ 8]|6ῃϊ1ο 1110 σοῃἔθδββιβ ο0}1 ' ουρδθαὺδ {.7.}.0) 
βοιδητίαπι. ἴτἰὰ Ἴαόρογμδ. Ταπο ποῦ Οριιβ οτλῖ δίδξαδκο, 608 
τ δὰϊ βἐηι}}]6 νόσραπι ᾿Θρῖ8δ86, - Ὀδπὶ| ὈΡῚΠΠ, ΓΝ εἴ. 
Ἰῃρὰ, Θ6. ΧΧΙΥ͂, "1. Νυπι, ΧΧΧ, χ6. 8 φυθαι Ἰοοῦμι Ἦδ- 
ὁγοῆ. παρασιωπῶν, "μακροϑυμών. 1 ὅδ, ΥἼΙ, 8. μὴ παρασιω-: 
πῆσης ἀφ᾽ ἡμῶν, τοῦ μὴ βοᾷν. ὯΦ οοπέέοοδοας νοὶ. ἀδοίπα οἷα-, 
Ἰπαγ6 Ῥτο ποθῖξ. 188, Χ ΧΙΠ, ρ. ὅτε οὐ παρασιωπᾷῷᾷ Σαοὺλ, 
περὶ αὐτοῦ κακίαν, 4φαοὰ ποη οπεῤέξεταὲ 5801 ἀθ ἴμ80 πιδίαπι, 
νοὶ: ηποὰ ΠΟΏ, ἰεοἰδέεγθὲ ἃ 13810 οομῖγα ρϑαπι. Ῥεαϊω, ΧΧΥ͂ΤΙ, 
Ῥλ. μὴ πϑρασιωπήσης ἐπ ἐμοῦ, ἘΒ6᾽ δέέεαϑ ἃ τό. δ. Φ. νϑίῶς 

Ὅψθσβῃβ ἃ 186, Ῥβαὶι. ΟΥ̓́ΕΗ͂; 9. τὴν αἴνεσίν μου μὴ. παρασεω- 
πήσης, Ἰαμάοπι αθδπι ΠΟΩ δέξδηηέΐϊο ρῥγασέογεαα. Ἐ0οδ. Χ, Χ1. 
παρασεωπήσομαι ᾿μούδαν, δὲϊοηέΐο ργαδέογεαπ Ταᾶδπι: Ῥοτρο- 
τι. Νίδαι τ ἐδ: ροιϊϊῃδ αὐαηπαξ εἰροιϊβοαίξοπδηι Ἴβ 58) αἵ 

ΔΙΆ, ("π 
ϑ 

᾿ γαῖϑε ἂ6 Ιοοο Απιοβ. ΥἹ, 12. Αἀὰθ “φι.- Ὅ9 ΧΥῚ, 2. δὲ 44. 
ὅγπιπι. ΤΑοοά, Ἠδθαο. Ι, 15. 

Βοὴ δυῖΐδηι ϑέζοραϊδ βεουπᾶθτ δγὰῦ. ω»νὸ , Ἰάϑπι. 

ΠΑΡΑΣΑΚΕΥΛΖϑ, Ργάφρατο, » Ραγο. πὴ ΡΙΒ. φοποΐέίο; ΕΝ 
ἑποΐέό, Ῥτον. ΧΥ, }9. παρασκευάζει μάχας. - 25 ΗΙ ΡΒ. ἃ 
5, ρωγίοο. ἴοτοιι. 1,1, 11. παρασκευάζετε τὰ τοξεύματα. “ἢ 
φιοδᾷ 86 Ώϑ0πὶ: [Π 81) μοϊέγα δαρίἐαε 6δῖ ἈΓΑΘΡΩΡΩ͂Υ͂Θ 648 ὦ 
ἰαοιμαπιάμαπι, - Ρ"ὼμὺῆ Ηἰρμ. δαβθτοπ Ῥχον. ΧΧΙΧ, 8. ὃς 
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παρασκευάζεται ἐπὶ πρόσωπον τοῦ ἑαυτοῦ φίλου, 4πὶ Ῥταδρατας. 
86 δὰ σαϊαπι ὁπιϊοῖ δαὶ. ΕἸορᾶπδ ἀδβοτιριῖο ααωῥαέογὲδ, ααὶ 
86 ἰοΐππι δὰ δ᾽ἱοτπι νυἱέαπι ὁὲ νοΐα σομιροηῖῖ. Νου ροββῦαι ἡ 
ἐρίτυν δοδοιβεί γέ ἤσάσογο, 4 Ἰορεῖθ τηᾶνοϊε: ὃς ἐρεσκεύεται, 
ἡμὲ αϑϑοπέαεν οπιπα ἀπεῖοο. (ὐδεῖθταμι 46 ἀρεσκεύομαι νυἱὰ. 
οι» κἂ Χοπορᾶ. Οφσοοποπι. Ὗ, 10. - Οὗ, ἐπδαπῖο. Τοτθι. 
ΧΙ, 9. παρασκενάσατε τὸ ἅρματα. Αοοδρατιηὶ ἴῃ ποίϊοδ 
σρίεπαϊονο [αοσίοπαϊ!, ἀυδπιν νὸς ΒΘΡτ. ἀπθοηθα Βαδεξ, α4υδη-. ἢ 

᾿ αυδπι ἢ. 1. ῬΘΥ γω676 τϑοῖϊϊῃβ χρ]οαῖυτ. 71. 22. Μολαοὶξ 
ΡΣ ΊΞΩΣ 16 }5}1886 νἱθοδηξοτγ, - ΠΩ Δ. ἼΌΠ, 0950 ρεδαΐε6, Ἀ. 6. αἰνιεπι 
ΘΛΌΠΘΡο, χϑᾶτι. ΧΧΙΨ, 4. εἰσῆλϑε παρασκευάσασθαι. ἰαϊτοϊ- 
ναὶ, ἂἱ ργασραγαγϑέ 45. ατὶὰθ δύῃς ἀδ ἢ. ]. νἱτογπι ἀοοῖο- 

Οχὰπι οοπίθοΐυταθΘ. «δοολαγέωθ ἨΐογοΣ. Ῥ. 1. Τιῖῦ. 11. ο. δθ. 
Ρ. 67». εχ Ῥοίΐδωοα βοτιδοπάσηι σεπδοῖ ἀποσκευάσασθαι, τι 

"ὖς σνασμαγοῖ δο. νοὶ αἶνεεπι σκοπογαγεί, αποὰ σογρμ5 γεΐοοτγε αἰχὶϊ 
διερίοίμα ϑονόγα 110. 1. δέον. ϑαον. ϑῖο δἴϊδηιν ἴδηι δηῖθ 
δ απὶ Ζἤδην. ϑέορδαπμδ ἦν Τδοφαιγο ἰ. Ον. οἱ Ζιεέδπογδ δὰ 
Ἡενοάέαη. ἸΥ͂, ιὖ, 9. δὶ νἱἀδηἀυδ᾽ Ζ7γπιέδολέμα Τ. 11. Ὁ. το 5. 
Ουπὶ ἐξδάδηι δεηςὶῖ (ὁ ἐογιδϑέμ8 ἴῃ Οὖδε. δασν. Ὁ. δάο. οίδες 

᾿ς Ὁποπι. Ὗ. 5. 14. ἀποσκευάσασθαι, χέσαι οἱ ἀποπατῆσαε, ηποὰ 
εἰ “σπένγεπι “αἰδροησγα., δὲ τὸ ἀποσκευαζόμενόν ἀρὰ δυπάεπι 
ἐδίά. τοῦ ἀνθρώπου κόπρος, σκῶρ Θχρ)ἐοαῖοτ, δίσυξ οἱ Ζζετο- 
Δίαπο 1. 1, ἀποσκευάσασϑαι τὰ ἐνοχλοῦνετα 5ἰπι1}} δ᾽ ρἰ βοδῖα νϑ- 
αἷς, δ᾽ π2]}1|ὸν Οασδαυδοννεα Οοιτθπξ, πη ἐν, ΧΙΥ, ϑεέραδοηὶδ 
Ῥ. 1ά. Ὁ. 'Ῥτο παρασκευῶν Ἰορδὴ ἀξιπι ρυΐϊδι ἀποσκευῶν, οἷ ρεξ 
ἀποσκευὰς ᾿πι6]]ορὶε κοπρώνας, ἔοοα, ἐπ φεῖδι αἷνμο δκοπόγα- 
ἐμν. Α 4ὺὸ πορ ἀἰδβοηῖς ἤμηρογπιαηπεθ ποῖ. δὰ 2Ροῤίμοεπι 
1. Υ. ο. ι4. δόξαι. 91.) 1Ό1 ἀποσκευὴ Ἰῃπίεν Ἰοοᾶ τοίθεϊο, ἴπ 4υϊ- 
ΒὰβΒ αἰγιι8 ϑχοποίαϊυσι - Αρυὰ Ζεοσονδέμπι Ομασδέ, 86. ἴα 
Δ Ἄερ. Ἰορττοτ- ἀνασκευάσασϑαν, 1.6. αὐ ἀδροπουαίμπι Ομ 5, 80. 
ψϑυῖχιβ. 7Ἀσδοαῦ, ἴαδαδεα δαξόπε τὰ βὲδὶ, Δόγεηι, Ο]885. ΤΥ. 
Ῥ. 770. 1 Ά6ξ- 1. ο. Ῥτοὸ παρασκευάσασϑαιγ πτΐοα λἐῖετα πναϊδίδ, 
υ ὨδΙΏΡΟ ἴῃ π, πβλνρόμαα οομλϊοῖξ: παρασκέπασασϑαε νὸ] πα- 
ὠασκεπάξεσϑαι, ἀἀ ἐορεπαάμηι, 50. ρεάθδ, 4086 Ἰδοιῖο δὰ τοχίυαι 
Βεθτ. ρσγόχίθαθ δοοδάογοι. 864: συϑθφῦδπι 860 ὁπιπῖα δυπῖ 
᾿δἀτιηοαππι ῬτΟΡΔΌΣ 8, ἴδπιθα,, 8πι αυξάφουδπι μἰσ δὶξ σοΙσρθῃς 
ἄυχῃ, δάβιυο ἄυρῆῖο. Οὐδπι δηαΐπὶ ἨΆΡΟΓΘ δθηβαπι ροῖδδι τὸ 
ἀποσκευάσασϑαι» 1Πὺπὶ πῸπ ππᾶρποροῖο τοξυρὶϊ τὸ παρασκευα-- 
σασϑαι. Ῥταοροδει!ο. 68 φαΐπι δἰυδαιοάὶλ νοσρὶβ ρτδεῆχαθ δρυὰ 
Οτδθοος 8δδρ᾽βϑϑἰπια ροχιαπΐδηατυν, (146 πέτα 8, ν. παρα- 
σκευή.) ΑΔοῖϊο,“Αὐυΐϑαι᾿ 2118-, ἀυλπιὶ ἐπα! ρίταπηαβ μδο νσοαθη]ο, 
οουηποαθ δἰρηϊλβοατὶ ροῖΐυϊτ, σαπι σχεῦος Βδορ δϑΐπηθ ῥτὸ :Ὕῤὶδ 
Φαδὲς δϑιαχιδῖαγ, ἐπ φμᾶθ δογοΐθβ λμπιάλαθ ρον; 4αοά νοῖ 
εχ Ἄοιι. ΙΧ, 21. δὲ ἃ ΤΊ, ΤΊ, 21. 601} 188, [πιπ|ὸ σκεῦος 8}}- 
ἥυδηᾶο ροπῖτιν ῥτοὸ γϑϑογαϊξεα ἐπιϑέαν δέδγοουὲϑ ἐπ πλθέωπι αδὲϊο 

᾿ δἑοπάα. Νιὰο Παρλοϊδὲ απποέάέέ, ἐπ Ν, Τ.' οχ Ἱοϊγδέο Ῥ. 8327. 
Ῥσδοῖθεθᾶ ΠΟ ἴδπι 1ΏΒΟ]6η8 ἐϊλῖ5 γοορΐβ Ὡδὺ8 εδἴ, τῷΆ ν]ΡῸ 
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Ῥυϊδῖατο -δέγαδο ΠΡ. ΧΙΥ͂.. Ρ». 646. δαΐω γοϊϑῶω παρασκευῶν 
γε Ῥτο σκυβαλοις 9. νοὶ ῥὑτο κξος δπ φο ἔἶδα δὲξούμνιξεν., δατο 
Ῥανῖτ, 8010 φυϊά θη, Οαδαιδοημιη 1|Δπ 181 νοξαΐβδα οὐἐπιξαῦτο, 
εἴ ἴῃ 111 108 Ἰοο τ 8: δι 616 ἀποσκευῶν» 8δδἃ ἡππὶ ὨΣ08 ΦΟΤο ο΄ 
ΤΟΟΙΪΟὨ8, Π0]110ὺ8 σΟΟ1018 δυοϊζοτιῖδῖθ 80} 186, “61 ἔποεέπε 
βυ πο μἴ68 ὁ .886., αἰβρέοϊδη: 111, Αὐὰο σαεαζον Δάνεγδαγ. 
ΜΜδοοδὶ, 110. 1Τ|. οαρ. ὅ. Ρ. 240. κ΄ πηηῆ ΗΠΒΡ. δοπέφηαθ. 
Τεσεπι. ΧΙ, δ. υδὲ παρασκευάζεσϑαν ποῖδι 96 ρῥγασραγαγε 8. 
σοοέη σεν δ «ὦ ἐφιξέαπάμπε 56 αὐ ρερπαπι, δῖ. 6χ δάϊπποῖο 
Ρωρπαγα, αἰὐπιίοανο. ἔδωΐβ'. φμοπιοΐο οοπέσπαϊετ δ ῥοέσγέθ. ϑδγνγμδ : 
πῶς ἀντιστῆναι ἐππεῦσι δυνησῃ. ΑἸ δοηϑύμν ἃ..]. 1 οομῃ δι. 
τασηῖς: 8ὲ ἴὼ Ῥϑάδϑβισὶ ἐτμϑσα δι ῬυομῺδ δὰ Ἰορβθπι 95, 'αῃο- 
χηοᾶο θ4υΐβ. ΥΘΔ1 ροϊοιϊθ - γ1523 ΝΡ, ὅγπιπε Β6., ΧΧΧΥΤΙ, 
.8. παρεσκευασμαε. γαδράναξμδ.- δεμῆε. --ν Ἠγδ,, οναέπο., Τογϑια. 
Ι, 4:. παρεσκευασμένοι, ὥσπερ πῆρ; εἰς πόλεμον, ραγαϊῥ, ἴᾶπ-' 
αθδηι ἰρτιῖβ, 88 ρχϑεϊίπαι, Οοπξ, κ. Οος. ΧΙΝ, 8, - “ἢν ΡΊΒ. 
Σαγο. Ῥτον. ΧΧΙΡ, 7... ὙΩΣ, ραγαΐέξεδ.᾽ ἄφι. Ιο». ΠῚ, 8. 
παρεσκευασμένοι. - Ὀὼὺδ ΙΒ. Σἶδνο. 98. ΧΧΥῚ, γ. - Ὁ ῬΙΒν᾿ 
«αποεΐβοο. Τατείη. ΥἹ, ἅ. παρεσκεύασθε. - ὅτ, Ροπο, 1, 
εὔἰοὶο. Ἐασῥεὶο Ομΐπέα Ἦο. ΥΙ, 11. 4Μεος. ἴ1|, 28. τῷ παρα- 
σκευάζουτι συμπόσιον, μαγαμέϊξ -οοαγὶνίθπι. Ὑιά6 δε:5 ΝΜέδοσ. 
Ι, 21. εξ οοπξ. Ἐἰοπδνπε δὰ Ασε, Χ', το. ν. 408. χ᾽ Νίασο. ΗΙ], 
20. ἧς παρεσκεύασεν. 4υδπε οσ εὔοοίε. Ῥμρατοΐ,. «6 αἱδογέπε. 
απιϊοὶ εὲ αὐμαΐ. ο. 46. γέροντες παρασκευάζοντὲς “ἐν τοῖς νέον, 
αἰσχύνην. Ὧι. ΧΤΥ͂, 7.560. ὁοΐ, Οἶέϑι ἐΕΦΎΘΘΗΝΝ: παδασκευά- 
ξεται. εὐτρεπίζεταυ» ἑτοιμάζεται. 

ΠΑΡΑΣΚΕΎΙΗ", ρῥγαρραγαέξέο, αρραγαΐμϑ. πάν; ̓Ξ οριμᾶς 
Ἑχοὰ, ΧΧΧΥ͂, λά. 866. οοὰ. Και. ΧΧΧΙ͂Χ, 45, Τυάϊε, 1 8, 
οπιπόπι ἀρραταίιοπι ὑρέδέοτιπε, πυμηέδέονσπε 8, οπιπδα ποῖαῖ, 
4μαᾶδ πιξἐἐέεδμδ ἐπ σαδέγὲδ πιδουδδαζέωα διεγιέ,. ΟΟΏΕ, ἀθ ἢδο πο- 
ἰΐομθ ϑεορδαπὲ. Τἠεθαμγωπι ἐ, Θγ. ν ΠΙ. ρα. 846. Ἔοάεπι 
τηοδο ἀποσπευὴ Ὀσοθστι τ Νίασο. Υ͂, 15. ΙΧ, 59. Αἀάδὲ 
4 Νίδοο. ΧΥ͂, 21. Ζσχ. Ογνιξὲ. 48. βῆορι, παρασκευὴ ἊΝ εὐ- 
τρεπιαμός. 

1141ΡΑΣΤΑ͂Σ, Ῥογέέομε, ; ΤΝΝ »γ Οεέϊὶ ἐαξιιο, ἀπέα, 
ἄθονς, δωρεγἰἐπιέπαγα, ΟΥ̓ Ωβδέοῦ" Θὲ Ῥγοπιέποηέδον. ἑαπμαθ Ραγϑ, 
Ῥοδελδιιο ἑἐποπιΐοτδ. Οὐσοεφίο:" ῥγοΐδοδωγα ραγέεῖεδ᾽ ἐπ ἔπιο ργοὰ 
γηΐϊπεηξῖδ. ᾿ ϑγπιπι. ἘΖϑοῖι. ΧΙ,, 14, ΣΤ, νἝϑέξδιρζἝιπι.. 
«“4{ε. Ταά. πί, 25. - κνὮ, ἐλαίαπιμδ, «χομδἐξοτέμπιι: ϑγηήλπε., 
ἥπττῳ ΧΙ, 11. 15.217. ᾿Θιοίξας, 81148 προστάς. γιάθ ἰπέγα 
ἄῃ ἢ. ν. 

ΤΙΑΡΑ͂Σ ΤΑ͂ΣΙΣ, αϑοϊσίσηεΐα, , ὑπίηξδέογέωπι, ϑδδρνεξέεπε, 
ἹΝΣῸν ἀοσμδ, ἐπ ᾧμὸ δέαξμν Φϑὶ σογπιδέδέξέιεγ, νυῖΐβο σέαέίο. .4έ, 
, ες. Χ, 5. παράστασιν. - ΜΆΣ, πειῥῥἐέα, ὅϑγπεπι. Ν απ. 11, 
24. - ἫΝ ποῖζο 6 σρραγαΐμς ἴδβέται 1 Μίδοο. ΧΥ, 52. ει νἱᾶϊε 
δ᾽οτίαπι δἰπιρηῖδ καὶ κυλικεῖον μετὰ χρυσωμάτων καὶ ἀργυρωμά- 
τῶν, καὶ παράστασιν ἱκανὴν. 4 μὲξ' δὲ ἀρραγαΐωπι. πειρέξιπε. 

" 
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Οκαιπΐπο δαΐθμ παράστασις (6 ἐΐδ ἀϊοὶ νἱἀόϊυτ, φιζαθ οὗ βιγπιὰ 
πρῶτ, 4μόπι ἈΓαΘ 86 ἤόνωπέ,. δρ δηάονομι οἐ απρ ὑϑέαπιτωᾳρηβ- 
εὐσπέέαπι οομίέα αἰδογεπι ΡΣ ϑοέσπξ; ἃ παρίστημε, ἐπ᾿ πιράζεπι 
»ιούμοο, γεργαξεσπίο. (σμῖες διερλαπὶ 7Τάδφ. 4. Ον. Ὑ, Ἰ, 
Ῥαρ. 1780. δ - 

"ΠΑΡΑΣΤΗ ΚΩ͂, αὐρέο, ργάεειπι. “ον. Νυπι, ΥἹΙ, 2. 
860. οοἀ, “42ε-. παραστήκονεες, ἷ. 4. παρεστηκότες, ργασζεοιὶ, 

ΠΑΡΑΣΥΜΔΒΑΜΜΏ, ἀδδύπιδέο, σοπιραγο. Ὁ ΝΙΡΕ, 
Φφὲπιξέϊθ διιπι. Ῥδαΐιν. ΧΙῪῚὌΨΙΠΠ, 1.2. 21. παρεσυνεβλήϑη τοῖς κτή- 
ψέσι τοῖς ἀνοήτοις, καὶ ὠμοιωίϑη αὐτοῖς, σοπιρανγαξεα 68ὲ ἱππνδη» 
“ἰδ ταϊίοωδθ οδεδηῖθυβ, δὲ 811:)11}8 ἔδοϊιι8 δδὲ 1}}18.0. ἐἸεγοῖ, 
στκαρεσυνεβλήθη, ὠὡμοιωϑη.. Ζοπαγαι Ζ.0χ. 1518... παραδυνεβλή- 
ϑην, ὠμοιωϑην- : ᾿ 

τ: ἢ ΠπΠ4ΡρΑ4ΣΦ4.47 ΖΟΜΜΑ1], οουγπιο, γτρμπῖο. ἔληπ ΗΠΡΙ, 
ΟΝ εα.. 111, 8. παρ᾽ αὐτὸν παρησφαλίσατο. ΝΣ 

ον ΜΔΑΡΑΤΊΤΑ ΝΎΣΜΑ, ἐόπέονδιωπ. 30, ορεγίπιδπέιπι. “ἴγι 
'ὅγπιπι. Ὡχοὰ. ΧΧΥΤΙ, 16. “234φω. δγπιπι. Νυπι, ΕΥ̓, 26. -- 518. 
ἔμο. Ἐχκοὰ, ΧΧΧΥ͂Ι͵ 35. 

ΠἩΗΡΑΤΑΝΎΣΜΟΝΣ.,, ἐσπέονξιισε. ἨἨΣΘ., ορενἑπιοπέμπ, 
“4. Ἐχρᾷ. ΧΧΥῚ, 36. υδί τὰ οοἂ. 1οὗ. Ποέπι. «4φιι. οἵ ὅγπιπι, 
εὐτἰρυΐδταν. πεαάνυσμα ρῖο. παρατανυσμα, οἴ τεοῖο οὈδεγνανίξ 
Αἰοἰπισοίμα. ]ποόγέμδ ( οἷ'πο ἀαρ1ο “φμέέα.) Νά. ΤΡ, 8, 

- ΠΑΡΔΑΎΔΕΞΙΣ, αοὲδο ἐποένγμοέα, σαδίγαπιοέαέξο, δοὶδιπι, 
᾿ς ῶλθλι ρίυτ, ἀρταΐπα. Ἐποοδ. ΧΥΠΙ, 21... ὅδ. Νόβθα. ΧΙ, 
24. - Δ» ούγρομα.. ἴε4. ΧΧΉῊ, 6. 850. ῬΕΥ πιοϊσηγιιίδηι οἶγ- 
ϑιεσι δοοθροιυπῖ ῬΥγῸ ἐδδ., φιιὲ οἶγρθο8 σοδέαπέ. - Ὡ32Ὸ,, ρμίαρα. 

Ἑτεοι. ΧΧΙ͂Υ, 16. ἐκ παραταξε.. δῖπο ἀυθίο Ἰοροταῃ Π5ΔΝ9, 
40}. ΧΥ͂ΤΙ, 21. - ΠΩΠὉ. χα ϑὅδιω. ΧΥ͂ῚῚ, 4, 7πο. Ῥβα]αι. ΧΧΥ͂Ι, 
5. σερατόπεδον .. παράταξις. ὩΌδὶ ρχο παράταξις ξοτῖα8856 τερο- 
παράπμι 688 ηαρατάξη, υὲ δὰ πϑπῷ 38 δηιεοοάδοτενυϑ τοίθ- 
χΧΔΙΌΓΣ. - ΠΑΝ δοέῤμπι, Τμά. ΧΎΙΠ, 11: σκεύη παραταξεος» 
ἘΔ αἰδὶ πολέμου Βαθδηϊ, 868 ἱπροθυθ αΐοοσ, Ἰοσϊοπ δι παρα- 
τάξεως. 4υδηλ βαδεῖ εοὰ. Καἰ.., παῖ]. ἢ. }. ϑυδρδοΐδιι 6886, εἵ 
ὁ δοαπδῃξίθιυδ ἐγγορβῖ886 νἱᾶδι. [Τυὰ. ΧΧ, 1ά. εἰς παραταξιν. 
.ΑἸΔὶ κοῦ πολεμῆσαι. ἃ Ῥατ. ΧΧ, 16. 1ε5. ΧΧΧΎΙ, ὃ. -- "ΠΌΡΕ ῦΟ, 
εἴδφεερεγ. Ἰμὰ. Υ1Π], κ3. τῆς παραταξεως 860. οοἂ. Ζ΄αέ., δὲ δὴϊ 
ἀναβάσεως μβαθδηϊ. 80}. ΝΠ το. βου ἀδοφπαδνο, βοὰ οἰλδια 
ἐτρεούξέλοηαπε ξαθογα πιοῖαῖ. (ὐδδξασυ Β. 1. ἀπδθ οοαϊποτυβῖ 
ΨΟΙΒΙΟΏΘ68. τ ΠΡΨῸ, αίδροοίέδο, Ἰυὰ, ὙἹΙ,.46. 1 ὅ88πι, ΤΥ, 2. 
12. 17. Θὲ Δ181. δδερίῃβι Αἀὰθ᾽ ἀἴψιε. τ 88πι. ΧΧΙ͂Ι, ὅ, -᾿ 
ἘΦ» ΡΙῸΣ. ἔοθουι. ργαπιηθέα. ι8δπι. ΧΥ͂ΙΙ, “5. Ἰιεροτυος 
τϑοῖθ δοουπάυμι ἰδοϊλοπθιν ταοτρίβδιθαι 85, Ῥδεὶ ὨΜ9 Ἴ9Ό. - 

ὩΠῸΣ) ΝΙΡΒ. ρωρπο. Ζδομ. ΧΙ͂Ν, ὅ. - μδν, πιεῤῥέέέα. Νύπι. 
ΧΧΧΙ, 5. 14. 27. 1}ὉἙατ. Υ, 18. εἰ αἰ10ϊ, Σ΄ Ὑρ, πε. Τε- 
ἐγαρία Τοῦ. ΧΥ͂Ι, 5. )Ὁ1ὶ παράταξις τια]6 ἃ Ποηεξαμσοπὶο αοἰδε 
χεἀάϊτοτ, Παραταξες ἃ. 1. εἰροϊῆοατα ν᾽ ἀδξοΣ ἑαὶ, φμοΐ 68ὲ οοη- 
δέξέωέμπι οὁ ἀεβπέλεπι, δἄθοφαο οἰζδαι, φιοαῖ οαγέοδ 'πεβ αὉ 
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ΠΑΡΑΤΑἁΑ,ΣΣΩ . 42} 

ἐπιέίσα ἀαδεξ, ἂν δἄεο Βαπο τόδροι σαι Βοῦσ. γ8. 16 οοἂ, Οοίδι, 
Ἰερίταν παάταξες 6 σοπιρδηαϊο βοσίθομάσ ργὸ παραταξις. υἱὲ πὶ μὲ 
φυϊάφαι νἱἀδίυτ. ΑἸτοΣ νίδυπι ἔυΐξ ϑεπιέδγο τὰ. ρ. Ονἱξ. δὰ 
δ. 1. Ῥ. 56., οαἱ 1104 πα ἐπ πάταξες 688 υἱκἰπια 5711 08 εἰρη 
δϊ ποιηζοΐδ᾽ Σέτραπλα, 80 πὲ }}}} α]υὰ ἀϊοὶ, φυδπὶ ὁπ δῖα ἢ 70, 
ἀπ 7δεγαρίξα τάξις, 864 οδδίεσοβ δ᾽ Ἰοροτθ πέρας. - 51ρ» 
Ῥγοοέμι. Ῥβαΐῃω. ΟΧΙ. 117, 1. Ταάτι. ἵ, 6. 5 Επδᾶτ. 1, 30. 
ΘΒ, ΘΗΡΥμ8., 60}. 2 Ῥαταῖ, ΧΧΧΥ͂, “4. Τιορὶς Ββαπᾶᾷ ἀπβία 
ξίδθοιιθ ἰπίδερτοβ ΠΞ9»Ό. 1 Νίδοο. ΠῚ, 26. 8 ρσο παρατάξεων 
ὅγγμδ Ἠδαὰ τη8]6 Ἰορὶς πράξεων. ὅ Ἐπάτ. 11, 80. ὄχλος παρατά-- 
ξεως Ὠοῖδξ σορὲαϑ μϑεϊεδέγθα, ἤᾶπι ΟΡῬΟΝ ΕΣ ἵππω δ6ὶ δφιῖξα- 
ἐμὲ, ϑιέάαδ: παράταξις, πόλεμος ἐμπαράσκευος. Ἡογοῖ. 
παράταξις, πόλεμος, φαλαγξ. Ἰάδπι: ᾿Επὶ παρατάξεως ,) ἐν 
πολέμῳ. το τα τῷ - : 

ΠΑΡΑΤΑ͂ΣΣΩ νεὶ 4172, ρμαγο, ργααραγο, ἐπδέγμο,. 
οἵ παρατάσσομαι τοθ. Ραγο πι6, ασέθηι ἐπιδέγμο., μμρηο, αἰἐπιὶ. 
60, πιλέξξο. “ὍΝ, Ζἶρο. ΨἙῬατ. ΧΙ, ὅ, παρετάξατο ᾿Αβεὲ τὸν 
πόλεμον (Ρῖο εἰς τὸν πόλεμον, πιδπι εἰς α]1δ8 αἀάϊῖας, τ ρ6υ]0 
Ροβὲ νυ ἀθρίμ8), ΑΜ ρδιδθᾷξ 80 δά Ρ6]] 5. ζβαγο δοίζιωτι 
δῖ Β. 1. ῥγοσίέμπι ἑποῖρθγθ, ἀοΐίφηι ἐπϑέγαθῦθ., 90]1]. 1 Ἀες. ΧΧ, 
14, - ὯΔ, ρογεβτέπον, Ῥϑαϊαα, ΟΧΧΧΙΧ, 2. παρετασσοντσ. 
(εἰς) πολέμους, Ῥαταρδπξ 86 δὲ Β6114Δ. 1,6ρ᾽656, νἱδδπειν ποπς 
Ὁ8}}18. η535, οχοξέαϑαπέ, Ὁτὸ ΤΎΉΔ5. 860. Απαρρέξπι Ἰερφτιατιθ᾽ 
δ» 5 Ὁ ἫΝ. ασποά ὩΟῺ 8ο]υ μι ἐπιγλ ᾽ν δ6 δκοίέαγο, δεοὰ 
εἰϊδπὶ ἔγϑδηϑίεἷνθ δυοίέαγδ, οογππιονόῦδ, Υ. 0. ἴοδ, ΧΙ,1,.2., 
ποῖδῖ, ᾿ϑϑὰ τ24]]Θὰ Θαιιάθαι “51 Β. 1. ἀπ Ὠοτίομο' αοὐῥί σοπαϊξ, 
οοησνοραπαξ ἀοοῖρέτε, 4πδτὰ Βδιά τατῦοὸ Βαροῖ, δαῖουηι (ὐδγέοο. 
βίδἰ ὩΔΥΘ, Ἵ"2 6880 1, 4. ΠῚ» σοηοέέαν ἐξ -- ΤΩ) ορρέδο. ΖδοΒ.. 
Ι, 6. καϑοὺς παρατέτακται κύριος τοῦ ποιῆσαι ἡμῖν κατὰ τὸἰς ὁδοὺς 
ἡμῶν, οἵουῖϊ ραγαίμδ Κμὲδτέ (ροϊϊυ8 ἀδογονὶξ ) ἀοιπιῖπυδ οπιαΐς 
Ῥοΐδηβ., υἱ ξαδοσθῖ ποῦ ]8 ϑεομπάσθωι ἔδλοϊα ποβῖσα. -- 291. ἐπ- 
ἀΐρηον. ΝΙΔΑΙ, ἵ, 4. λαὺς,., ἐφ᾽ ὃν παρατέτακται κύριος ἕως αἰῶνος, 
Ῥορυ]δ, σοπῖτα απδ;ϊ σοηἥεσονγο ρμαγαίας ψγ6] ἐπϑέγιοέμδ δδ᾽ 
Πθι18 ἐμ δοῖδγμῃπι. ὡδογοῆδμδ: παρατέτακεαι., ἠκοίμασται. 
Μοιδρβοῖα ἀεδαπιϊα 80 1}}18,, φαὶ δὰ 6 ]1ππὶ νὸ] ρτοοιίυπι 
ΡΑΥΔΕΣ δὲ ἰηβίγυςε δυῖ.ν Ῥῖὸ παρατέταπταν Ζιια. Οαρροίίμα, 
ἴῃ πιρέξ. ογέξέ, δὰ Ὦ, }. Ρ. 184, Ἰοροηάμππι ρυΐαραξ παρατετάρα- 
χται.. 864 γδηδ 6ϑὲ Βαθο σοῃλβοιυσα, Ναπ παορατέταχϑαι ἐπὲ 
τινὰ δ] ρδηῖος. ἀϊιουρτον χπέέξέσα., φεξ δέᾳπέ ἐπ᾿ ἀοὲο ραγαίὲ 

Ῥωρηπανο ἐπ ποδέεπε. Ομ. Ζ  ορλογὶ Φγοίωδθ. Ομέπᾳιφ. ( Κέρδὲ 
1770. ὃ. 6ἀ418485) Ρ, 41. “γαῦς δἰ ὅϑγγωξ ἂὮ..1. ἰϑχίαπι ΒΟΌΣ, 
βεουϊὶ 6886 γ ἀθπὲῃΣ, ὁ ΩΣ, εἰὐπιίδϑὲο. ὅγπιπι. ΟΟ86]. ΥΠΠ, 
ὃ. οὐδὲ ἔστε παρατάξασθαι εἰς πόλεμον, Ὀδαυ6 εδὲῖ αοίδπλὶ ἐπ’ 
εἰγμογα δα οἰ πὶ. ὙἱἹάοῖας Ὠπυσίο δοοδρὶθβ6 12 ποίίοῃρθ μι8-- 
δἰοηΐδ, ἀυδηι Βαρεῖ Ῥβδϊω. ΤΟὨΧΧΥΤΙΕ, 49., Βοο δρηϑβις: ποῖος 
Ῥοιϊοδὲ δοΐοτα ᾿ηβδίσυοσθ οσομῆσα τοοσΐθιῃη, ΟΟηλΐοοσο ἴδιηθη ἔοχς 
ἴλεδ6. Δ]: 418 Ροφεὶξ, Ἰερεμάσμι 6566 ἀποτάξασθαι δυὰϊ συντα- ὁ 



ὶ 

᾿ 

1. τ᾿ ὋΠΑΡΑΤΕΠΝΩ 

ξάσθαί, ἀποᾶ τοϊεγάυτι να δσαέοεγα ποϊαῖ, Ὑιὰ. Φ᾽ Οννέϊζε «ἃ 
Ολανέέοη, Ὑ΄. 11. Ῥ. 151. - υδλ3, σρργορέπημο. ι Ῥαταὶ. ΧΙΧ, 
14. παρδτάξατο. Βδπθ 4ποδὰ βϑηϑυπ. - [3 Ὁ ΝΊΡΒ. ρμβπο. 
Ἑκοά. ΧΥ͂ΙΙ, 9. ἐξελϑων παράταξαι τῷ Αμαλὴκ, επίδῃβ ἀσέσπις. 
ἐπδέγθγ 6 Ἀἄψοτϑθυβ. Διηα]εοιῖδδ. πα. ΧΧΙ, “5. ἐξῆλθε παρα- 
τάξασθαι τῷ σραὴλ, οδχίραῖ, υὑὡἰ ἀοέοπι ἐπδέγμαγδὲ νοὶ] ρμερπαςο 
γοὲ δἄνατϑυδβ [οτδ 6 ]1188, 7ἷ1,᾽ι46 εἕ 108. ΧΧΙ͂Ψ, 8. 9. Τυὰ. Ὗ', 20,. 
ἐξ οὐρανοῦ παρετάξαντο οἱ ἀστέρες, 6Χ 60610 ρερπηαϑαπὲ εἴ6}146. 
ἩἨδογοῖ. παρετάξαντο, ἐπολέμησαν. Τπᾶ, ΥἹΙ͂, 1. παραταάξασϑαι 
ἂν Μαδιὰμ, δὰ ρωρπαπάμπι αἄνοτδυο ΝΙἀϊαη. Ὑ146 οἐ ΝΒ οα:, 
ΕΥ̓͂, 8. Ζαοι. ΧΙΥ͂, ὅ. 14. Νοβιδθω Ι΄, τ4, παραταξασϑε περὲ 

᾿φῶν ἀδελφῶν ὑμῶν., ρερπαΐδιρτο ἔταϊγῖθιιβ νεβετίβ. .-- 19, 
ὀγαϊζιο. τ Ῥαν. ΧΤΙ͂, 58. ἄνδρες πολεμισταὶ παρατασσόμενοι. παρά- 

'ταξιν, νἱτὶ Β6]]]σοδὲ ἐπιδέγιογιέθ8 ἀοίοπι. - ἨΔΡ, Ἰάδιω,. Οεπ. 
ΧΙΨΝ, 8. παρεταξαντο αὐτοῖς εἰς πόλέμον, Ραγαδαπέ δ δάνθιβιυδ 

. 31)08 δὰ ρῥτοεϊζυμι,. Ὑ1ὰ6 εἴ 1 58πι. 1Υ̓͂, 2. ΧΥ͂ΙΙ, 2. ὃ. 10ε]. 11, 
δ, ϑαιιὶ Χ,, 9. παρετάξαντο ἐξ ἐναντέας Συρίας .΄ ἐποέγποδαπέ. 
αοέοηι αἀνοεδὺϑ ϑγτίδαι, Ὑὶάθ οἵ ν. 10. δἵ 17. [δγϑιὰ. ΥἹ, 22. 
ἐφ᾽ ἵπποις καὶ ἄρμασε παραταξεταε οἷς πὖρ εἰς πόλεμον πρὸς σὲν 
«αυΐδ εἴ οὐστῖδιβ ἐωδέγμθὲ 86 ἰϑπατλϑτα ἰρηΐθ δα ῥγοα]ΐῃπι δἀ- 
γοιβυὸ ἴ6. Ιόγοπι. 1,,) 14, παραταξασϑε ἐπὶ Βαβυλῶνα κύκλῳ 
πάντες τείνοντες τῦξον, ραγαίθ “ο5 ἀἄνετιϑυβ ΒΑΡΥ]Οποα ἴῃ 
αἰτουϊτα οἴππθδ, ΔῈ: τη 118 τοῦ. “4Ζφω. Ῥτον. ΓΧ, 2. παρέ- 
ταξὲν τὴν ἑαυτῆς τράπεζαν, ἘΝῚ παρατάσσειν αὶ ἀρροπεῦα, δῖ 
Ραταγσ, Ὦ. 6. ἐπϑέγμογς οὐδέδ, δἰραϊβοαξ, δὸ ϑγηιπιαοΐιδ νο0θ 
προσείϑημι υδὺ8 εδῖ. - ΜΕΝ, νοῖρυσα, πεέέο. 'Ν αι. ΧΧΧΙ, 7. 
παρετάξαντο ἐπὶ Μαδιὰμ, ρΡωρπαδαπὲ δάνοτδυβ ΝΠάϊδη. -- 
ὍΜΩΣ, Ὠοπιθ, πιξῥέέα. Ναπι. 1, 46. ΧΧΥῚ, 2. 1 Ῥατ. ΥἼΙΙ,4. 
μονόζωναν δυνάμεε παραταξασϑαν εἰς πόλεμον, Φαρα: ἴα δχ- 
οτοῖτι δά ργοδέξμην ἐπσμπαάμπι. - ἈΠῸρὸΡ ῬΙΏ, δαποξέῆοὸ, [ἴ. 
δαογὶθ γέδέδιεα ἀρραγὸ δὲ ργωδραρο, δἵϊδτα ργάφραγο 81τὰρ]1ο 16. 

, ἴοτοαι. ΥἹ, 4. παρατάξεσϑε ἐπ᾿ αὐτὴν εἰς πόλεμον, ρμαγαΐθ νοϑ 
δανοιββ ἤδη δὰ με] απ). [τὰ ἸδρίτοΣ ἰῃ 64, “ἐάπά. 8εὰ 
ΤΧΧ 1Νὲ δογῖρβῖ680 νἱ ἀθηϊοσ παρασκευάσασϑε , εἰ παραταξεσϑὲ 
ϑγπιπιαοῖο. τὶ δα θη ἀππὶ 681. - ΠΝ» ὀσομγϑιε8, ΒΕΏΒΌ τΑλ} 1τατ]. 
Νυμ, ΧΧΙ, 5. - δην, γονεγέον. ΖϑοὮ, ΥΠῚ, 1δ. οὕτως παρα- 
κέταγμοαι, δίο αἀδογσνὶ, Ὑιάδηϊον ϑυΐγι 16ρ.886. .2 ΜΜΙδοο. ἴ, 11. 
πρὸς. βασιλέα παρατασσόμενοι, δἄνατθυβ τορθην πιϊἑαπέσφ. ΤΌ. 
ν᾿ 1. εἰ ΧΗ, 84. .2.6.. Ονϊὲἐ 94,5. ὄϑγσπις παρατασσεέται; 
παάση δυνάμει πολεμεῖ. Ἡδογοῖ. παρατάσσεταυν, ἐν πολέμῳ ἄν" 
ϑίσταται. «Ῥμαμονέπμε: παρατασσεται, πολεμεῖ ὁπλίζεται- 

᾿ΠΑΡΑΤΕΙ͂ΝΩ, ργνοίοπαο, ργαεέσπαο, δαίσπάο, αἰδέαίο. 
δ Ἴ3, Ὠοτοδα ῬγΌρχ,, 860. ΘΕ 0] ρΊαπι γϑϑδοέα γαρίο. 2 ϑ8πι. 1], 
20. διέβαινον τὸν ἰορδάνην, καὶ ἐποῤεύθησαν ὅλην τὴν παρατεί-" 
ψουσαν, 80. χώραν, δὲ ττδ δέῃ Ἰοτάδηεμ,, εἴ ἰραηϊ ρμὲτ τοίδπι 
τερίοποιι ᾿γαείσπέαπι, Ὦ. 6. Ῥγορδ αὐλαᾳοοπέεπι, δὺῖ ρέαπέξενα. ἡ 

Τἀμογά: 110. 1Υ,, Β. 256...) γὰρ νῆσός ἡ “Σφακτηρία καλουμένη» 
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ΠΑΡΑΤΕΥΧΩ -- ΠΑΡΑΤ ΘΗΜΙ κυ 

τόν τε λεμένα παῤατείνουσα κιὶ ἐχγὺς ἐπικειμένη, "ἰαχυρὺν ποιεῖ 
. φαὶ τοὺς ἔσπλους στενοὺς, ἸΏ 5018 ἐπίπι ϑρδλαοίονέα ᾿Διοῖα .’ οἱ 

Ῥοτίαΐ {(ΡΥ]1) ρταθίθοϊα δε ρτορθ δάϊβοθιβ, τηυηΐξαπι 1] τὴ 
τοάάϊε, οἵ ἱπτγοίτυπι πανίυτι δηριιβἴι. - ὭΜΩ ΗΙΡὮ. ὃὉ 
ὭΝ. Ῥ»γοίοπρο, εχίφπανο. ϑγπιπι, Ῥδϑα]ι, ΟΧΧΥΠῚ, 5. παρέ- " 
τέινῦν, θα θΠὨδΥ εξ. -- ΠΞ, δαῖωδ, Οοι. ΧΙΙ͂Χ, 15. παρα- 
τενεῖ ἕως Σιδῶνος .. ρῥγοϊεηδὲ 86 ἀβαυθ δὰ διάοῃθωι. -Ἢὀ ἡ, 
ἰταῖο. ῬΕ. ΧΧΧΥ, 11. παράτεινον τὸ ἔλεος σου τοῖς γενωσχουσί 
σὲ, Ργοέσηαία ( Ἀ. 6. οοηέξέπεα 8. ρόγρβα, αυδήν Ὡοϊξίΐοποιι ἢ. ἢ. 
εἴ Ἠῶ Βαδαῖ. } πιϊδογιοοσάξαχι ἔδυ 11}18., αἱ οὐποθοιηϊ ἴ6. 
ἴσα. ὐνὶμὲ 15. βγεπι. παράτεινον. πλατυνον. Ζοπαγαϑ ἴιδχο 
1620, παράτεινον, ἐξαπλωσον, πλατυνόν. - ἜἼΦῸ, 2ἴδδεο, 
ποπΊθῃ Ργορτ. Ἐζθομ. ΧΧΥ͂ΤΙ, 15. παρατείνοντα, αὐἰξαοσηξέα, 
ἃ ἢ, ἐγαλεγθ, αὐδϑὶ ἀϊοδξ, φωΐ οὗπι ἐἰἐ5 ἐγαλιπέμν,; Ὦ. δ. 
οὐῃϑορζαήδω, -᾿ Ὡπα ΝῚΡΕ, δροοίο, δἴϊαται Ὀγοέθπείογ' ) )ἡθχρονγ- " 
γέρον, Νια. ΧΧΊΤΙ, δ. παρατεῖνον εἰς τὸν ἔρημον, ῥΥΓοίεπαάθηδ 
46 αϑη08 δἃ ἀφδοτἕμπι. ᾿ ΜΝ 

ἽΠΑΡΑΊΤΕΥ ΧΩ, ζαδνίοον, δἔγωμο, ραγο. ἹΠαρατεύγο-- 
μα!) ἀΡΡΆΓΟΥ, "ἢ οΓέ. ϑγπιπι. ΟΟΒΙ, ΧῚ, 3, ἐκεῖ παρατεὶ- 

ἔογται, 101 ραταθαμίασ. Β6πὸ αιιοδα 86 50). ΑτΔΡ. κ. ταρᾶΐα 

ἶἴ6,) ραγαΐπεδ γμϊξ., ͵ 
ΠΑΡΑΤΆΡΕ'Ω, οὔδεννο ( Τλεορὴν. Ολαν, ΥΊΙ, 2.}), οἕ 

δροοϊατῖπι "παέο απὲπιο οὗφεγνο, οἷαπι θὲ εὶς ἐπσίαϊέδα οὖδογνο, 
υλ ὁ86]8, Αγ. σοπνϑηῖο, Ὦατι. ἯΙ, α1. 7ποογέμδ ἰθι1ὰ, γ, 182 
- κι, σορίέο, Ῥεραϊη. ΧΧΧΥΙ, 12. παρατηρήσεται ὃ ἁμαρτω- 
λὺς τὸν δίκαιον, ἐπδίαϊοδα οὐϑονναδίέξ ροοςαῖοτ ἰυδίμῃ. Οουξ, 
ἴμιο. ΧΙΥ͂, 1. - οΨ, ομδέραϊο. Ῥεαϊτα, ΟΧΧΙΧ, 5, δγπιηι: 
1 88π|, ἴ,12. “ ὩΣ Ρ]ῸΣ, οὔδογναΐέοπαα, οι ϑέοαέασ. ΘΎπιπι. 
Ἐχοά. ΧΙῚ, 42. παρατετηρημένη, ϑάδαιπ. ν. 12. παρετήρησαν 
φιλοτίμως καϑ' ἡμέραν ὁρᾷν, οδεονναδατιέ δια ἀϊοβα, 50. οσσαβῖο.. 
ποῖ, ;ΐ οὐἰἱάϊ6 νιάοτθης 1118π. Ὑ άα δὲ ν. 15. 16. Οἰοσδα6: 
παρατηρῶ» οὔδενγνο, ργαδεοίοίο, ργαδδέοίου, Οοηξος Παρλεέϊξὲ 
αηποίαίέ, δα ῬΡοὶγῦ. δὰ Νίατο. Π}1, 2. Ρ. 119. δὲ ᾿'Σῥοπογώπι δὰ 
ἴμυο, ΧΧ, 20. Ρ. 270. 

ΠΑΡΑΤΉΡΗΣΙΣ, ὀδδοννάξίο. ἘΜΌΣ ΡΙΌΓ. οδεογναῖϊο.: 
πέδ, ομδέοαέαθ. “γι, Ἑπκοᾶ.. ΧΙ, 41. παρατηρήσεων. εκ. 
νι 7.5, Βγεπι. παρατήρησις, παραφυλακή.. Οοηξ, ἅ6 Βδο 
γοῦῦ Εἰδπογμπὸ δα Τὰς, ΧΎΪΙ, 20. οἵ ΠΠοπιδονρίωπι 1, Ῥαγεγρ. 
ϑαον, Κέπαὲς. Ρ. 50 564. π ἀπο . 

ΠΑΡΑΤΙΘΗΜΜἹΙ, ἀρροπῆο, Ῥοπο.,'" ργοροπο, αἴδρογο, 
δοπιπιζεῖος ΟΟγΟΥ͂δαΟ, φΟπιπιθηο. λχπ ΗΙΡΒ. ἃ 2Χη, οοἰοοος 
Θεη. ΧΧΧ, 29. - ΠῚ3, ἀρραγο. ΒΡ. ὟΙ, χὅ. “Ἰη2, ἀ0. 
ἌΡατ, ΧΥ͂Ι, 1ο. παρέϑετο αὐτὸν εἰς φυλακὴν, σοπέθοξε 1] τι 
ἷπ ΟΔτοδσε. -- 3, σα ζαοίοπι, οογαα, Ῥτον. ΧΧΙ,Ι, τ. 
γθει τὸ παρατιϑέμενά σοὺ, οοτείᾶθτα, ατ80 ἀρροημπέμν εἰδὴ, 
ἢν, 6, οἶδοα ἐξδὲ ἀρροδέξοδ. Οὐμξ, ἴθπο. Χ, 8. Ἄοτρα μεῦτ. ὯΝ 



“’᾽ 
! 

λά. ΠΑΡΑΤΡΕ ΠΩ -- ΠΑΡΑΦΕῬΩ : 

γρεῦ “ὧν ΡΙετίφ)ο ἀδ ἐρδο ῥγίποέρα Θχροηθμῃξ, δΒοῦ Φθπθα: 
φιοοιρηι δ᾽ σγέδ. - ἼΠΕ: ὍΡΕΠ. μὸν. ΨΙ, 4, τὴν παραθήκην, 
ἥτις παρεκέϑη αὐτῷ. ἀαροβίζυπι, αποὰ ᾿ρ8ὶ οοπογδάἑέιπι 6θέ.᾿ 
2 Ἀθρ. Υ͂, 24. παρέϑετο ἐν οἴκῳ, ἀεροπεδαὲ ἴτι ἀοπιο.. Ῥβδ]πι. 
ΧΧΑ, 6. εἰς χεῖράς σον παραϑήσομαε τὸ πνεῦμά μου, ἴπι ταῦθ 
ἔνὰ8 σογιπεεηϊαδο δρὶεῖτα πὶ τπϑῃτῃ. Οομπέες 1 Ῥοίσ. 1Υ̓͂, 19. - 
Σῦ: δ, ἘΔ] εἱ Η:ρὮ. Εκποά. ΧΙΧ, γ. παρἔϑηκεν αὐτοῖς πᾶν» 

᾿φας τοὺς λόγους τούτους» Ργοροπεδαέ 11}115 ογηπΐα νεῦρα 1118. 
᾿ Ιά46 οἱ Επκοά, ΧΧΙ͂, ,, εἴ οοπέ, ΝίδιιΒ, ΧΙΠ, 24. Τ οι, ΤΥ, 
«{4. ὃ νόμος, ὃν παρέϑετο ωύσῆς, 16χ, αυᾶπι Νίοδοε ργοροπο- 
φαΐ. α88πι. ΧΙ, 20. παρέϑηκαν αὐτῷ ἄρτον, ἀρροποδαῆέ Χὶ 
Ῥδπεπι. 146 οἵ. 26ρ. ΥἹ, 22. δο «““ροῤοά. 110. 1. 8.9. ὕ. 21. 
(οἱ δὲ παρέϑεσαν αὐτῷ τράπεζαν ἐδεαμάτων) δὸ γαξοπδογοῖ,. 
δὰ Ζίνέωπι Ἰ1Ό. 40. οΔΡ. 59. . 8. Τοῦ. ΤΥ, 1. τοῦ ἀργυρίου, οὗ 

᾿ παρέϑετο Γαβαήλῳ, δτβεπῖϊ, φυοᾶ Οαμδ61ο σοπιπιέδογαξ, 860: 
υοᾶ Μαάοὲ ΟΡ δ6ὶῖ οοπογοάἑεγαί. Ψίάο εὲ γ. 28. ἃ Νίδοο, ΙΧ, 
5, οἴ οοπᾷ, 1.0ὸ. ΧΙ], 4ἀδ. 2 Τίπι, 1], 12. 
τ: ΠΑΡΑΤΡΕ ΠΩ. ενορέο,  διεδνογέο. Ὸπ ἨΐΡΒ. ἃ Ἴ, 
γόπιανοο. ϑγιαπι. ΤοΌ. ΧΙ, 24. παρατρέπων. Οὐπὶ νῸὸΣ 660 πεο 
Βοθταῖοδ τοϑροπάδαῖὶ πθο 46 οοτάθ ἢ. ]. σοπηπιοάο. ἀϊοὶ.Ρο5- 
εἷς, δογδοπάμσηιν δαί βϑίϊπιο περότρέποιν, Ὁ0Ο]]. γ. 20. Κμέρ. φιιὲ 
οοπιπιμέαξ. Ἰάθια να]οὲ 46 ]οοο 1ον. ΧΧΧΕΙ͂Ρ, 5. ὑϑὶί ϑγπιπιαολο 

- παρέερεψεν τὶ υΣῖαΓ. «.- Π3.. ὅγπεπι. ἴον. ΧΧΤΥΥ͂, 4. παρέτρε" 
ψαν. Ἰά. Ρε. ΟΧΙῚ,, σ΄ ᾿ ᾿ 

“ς ΠΑΡΑΊΡΕ ΧΩ, α ἐαέογϑ᾽ ΟἸΤῸ, ΦΘΏΡΤῸ ἐμχέα ΘὨΓΜΠΙ,᾿ 
41:0 νεβέξγ ἐὐζδ, φμόπι ἀοπογὶδ δαιϊδα ἈΥΟϑοημῖηλγ, ὩΟΟΙΤΟ, 

ῬΥΟΘΏΓΥΟ, ΦΓαΦίΘΓΟΙΓΟ. ΥἹᾺ, ΘΗΣΤΟ. 1 ϑαὰν ΧΧΙΪ, 16. τοῖς 
-παρατρέχουσι, Ὦ. 6. δέέραίογέδωδ, δαέοἰϊέεέδιιδ. 2 84. ΧΥ͂, 1. 

ες 866. Καξ. Δὲ 65ὲ ἱ. 4. 5 Ρ16Χ τρέχεεν, αὐἱα ἔμπροσϑὲν 5664υ]- 
. τὰς. ϑγημη. οἱ ΟΧΧ 1 Πορ. ΧΙ, ὃ. 2 ορ. Χ, 47. - χὴ, 

ΟὨΥ 807 68. «ΑΓ. 2ΒΈΆΕερ. ΧΙ;;, 20. παρατρέχοντας. 86}. Ὗ, οι οἷς 

ἐἰγγελία παρατρέχουσα, ἴδυιᾳηδτ ἈΠ ΟΙ5 ρΓα δέον ΟΠ. ἢ66γ οἷο 
, αρατρέχει» παρέρχεται. ἡ ' 

ἘΠΑΡΑΤΥΓΧΑ͂ΝΩ, ἐπέεγνεμέο, ἐπέθγδεοπι, μαλτν, ἤγαοέίο. 
ϑγπιπι: ΟΟἾΕΙ]. ΧΙ, 5. ἐκεῖ παρατεύξονται. ἩδΡμῖς ῥτοὸ ξαΐατο 
ῬΟΟΒ ΠΥ, ΓΕΘ, ΟΩαεγδ, δουΐρῖο 860. οὐ βορταρ ἢ ᾶπι 877. 
ἐὲ αγαῦ. ΟΕ. Κνεγϑοοϊρσιΐ Οὗδα. αἂ πε. ΟΟ. Του. ΧΧΧΙΧ, 50. 

ΠΑΡΑΥ͂ΤΙ ΚΑ, οοπζεοίῖπι, δέαξέπι. ὩῺΡ ὯΨ.,), ἈΓῸ πιο 
οοαΐδ. Ῥ54]}, ΓΧΙΧ, ά, γιά εἰ Τοῦ. ΓΥ͂, 1. δὸ ἱπέσγα 8. Υ- 

παραχρῆμα. ' ᾿ ἮΝ 
ΠΑΡΑΦΕΙΡΩ, ἐναπείανο, ρμγαφέεννοδο, 1ἴ, ἐγαπδὲγθ 75 

οἷο. Ἐπ τηϑα. παραφέρομαιν ἐπδαμετι 1η6 β6γο. ΔΨ Ὶ ΗἸΡ}Ν. 
ἐγαπδὶγα ζαοῖο. Ἐπαν. Χ, 7. παρήνεγκαν φωνὴν ἔν ]ουδῷ» 

" ἐγαηϑὲγε ζαοίοδαπὲ νοσοτα ἴῃ 148, ἢ... 6. ρωδίξοα Ρ6’ ργαδοοπεπὶ 
Ῥγοοίαπιαδαπὲ ἴὰ Τιαᾶᾶ. ϑγπιιι. ἃ Ἀ6ρ. ΧΧΥΠΙ, το. παραφέρειν 
διὰ πυρὸς, ἐγαπδῖγ6 ζασογο ρθγ ἰρτιθαι. 1, ΧΧ διάγειν. Ἐζμέρ. οοπ- 
ἀδογαγά ΡῈ» ἔρηεπι, ὅγγμα 7π|. Ἰοτθιά. ΧΙΥ͂Ι, Χά. - ὑΠῺΠ 

"ἭΟ᾿ 



- 

ΠΑΡΑΦΟΡΑ --- ΠΑΡΑΦΡΩΝ, 6δ 525 

Ἡϊὰρ.. ἔμβαηο ἐπηρϑέϊε τον. 1 ὅ8πι. ΧΧΙ, 15. παρεφέρετο ὄν 
ταῖς χερσὶν αὐτοῦ, ἑπδαάπιπι 86 ρογδδαὲ ἴῃ Ἐππτε ΤῊΝ οἰ 8. οόγοῖ: 
παρέφεθετο, ἐδαιμονίζετο. 1.ε.. ζν ἐμὲ 4͵48. δνοπε. εἴ ϑιϊάαθε 
παράφορος, ὦ παρ᾽ ἑαυτὸν καὶ ὑπὸ δαίμονος παραφερόμδνος. 
1άθπι ἔγαρπιθαῖαπι “ἰεἐϊαπὶ δὰ άϊε, δὶ νοὸχ 60 δϑῆϑα ὁσοιυτγεῖξ. 
γ,ά46 ν. παράφορος Ῥδυ]ο ροβὲ. Ῥυδεῖθσϑθα Ἰορίτυς Τπά, ΥἹ, δ. , 
δὶ παρέφερον . ἐγαπδεμέδγιεγιε γ 6] οἱγομπιέωμέσγμπε, νἱάθιατ 6680 
ψετϑῖο νοοὶβ "95", 4Ὧ86 ὈΓΪπιὰπι πιδτριπὶ δἀθοτέρια Ρετρογϑπι, 
μυο ἐπ οχίυπι ἔσαμβιδία ἔυϊτ, [χ βθωϊθητία ϑολατβεπδεγριὲ 
Δηΐο ἈΜ55) δάδιυιο Ἰοβοτιτξ 3052, 
ο΄ ΠΑ͂ΡΑΦΟΡΩΑ , ἐγαπδίαεέο , ᾿δ ΟΡΓΟΙ͂ πιοπέϊδ, ἴανον , ἔμπα 
φαπία. Ὠδ 4.) ἐπϑαιέα,. Ἴλοοα,. ΟΟὮοΙ, 1, 17. παραφορὸὰς, υῦξ 
γἱὰ, υπες φαὶϊ Ἰαυάδε Φγιμαῦμπε πὐπϑηΐδια, 81 ὲ περιφορὰς 
Ἰερὶ, φῃδθ νοσδθ]ὰ δι ρῃΣβοδιϊοηθ ἴὩϊδσ 86 σοηνϑηΐαηῖ. Υ ἀθ 
Ὁρωφοιέα Ογἑἐέσα Ῥ. 510... Αἀάδ .11. ΟΟἘ6|. 11, 12. τὸ1 ἴῃ οᾶ, 
ἤπιε, παραφορὰν Ἰερίτας, βεὰ ἴῃ οοά, “465. ᾿“ἰά, οὲ Οοπερἦ, 
περίφορᾶν. υδὶ ϑολοί, παραφορὰν ὨδθΘτ. - ἠὑὐ1ΠὉ Ρᾶτε. ῬΥΒ. 
ἑηδαηῖδ., “«4|. Οὐ]. Ι1, 2. Οἰοο9. Βνεπε. παραφορὰ, μανία. 

Οοπῆ, φυοῃπα Ῥιιϑέμπι: Ἐρ. 52. δο ΟἰγπιρίοἭογὲ (οπιπιθπέ. ἴα 
Ἐροκα. αὶ ροθῖαυδαι Θχροβυ δβαῖ νυ]ρδίδαι δοτίρταταπι, με 
πιρέαέα ἐξέεγα ε ἐπ ἂν ᾿παυϊῖ, πη περιφορὰν ἐδρόπιμα, 866 
παραφορῶν, ἦ. 6. ἐπδαπαᾶπι δοδέαεἐπ, “ποπέΐξφιθ δαοθδφιπε. ' 

ΠΑΡΑΆΦΟΡΟΣ, νδθογα. ἐπϑάπμϑ, 815, Το οί, φω. ον. 
ΧΧΥ͂, το. παραφόρων 850. “οοἄ, Οὐὐεδίδπ. ρτοὸ 4ὰο Δήοιέξαιιοο-: 
Ὡμ8 Ἰόρδηἄυαι σθηδοῖ παραφορον. 864 Φοοά. διὲρα. αμέ. διιθῃ- ὦ 
ἀδηὰδ εβδξ βδθὸ υἱιΐοβα Ἰϑοῖῖο θὰ παραφέρων, 408 νοσῦ υϑὺ8. 
ἐϑὲ Αφμεΐδα, αὐ 545, 81 ξογπιδι δρθοῖθθ,, δϑῖ Ῥατγείοἱρίπηι 
μεν Ἐν ΒΗ ν. Ηρα ἴῃ “Μἰρῆ. Ὠοϊαῖ ργοοθάονα ζεοΐέ. -- ΔΘ Ῥατῶ 
Ῥγβ. μοδιαπῖι. ὅγπιπι. [)εαι. ΧΧΥΤΗ͂, ὅ4, Οομξ. “εἰἑάπ, Ῥ.Η. 
ΙΠ, 4. ΕἸοογολ. παράφορος, παραφερόμενος, παρόμοιος, ἐξε-- 
στηχώς., Δάάε Βωγὶρ. Ἡδομδ. γ. τοὅο. Φίαέο εδ 166. 11, »γ5. 
Ὦ. Οοπξ, φυοα ν. παραφέρω., 

ΠΑΡΑΦΡΟΝΔ' Ὡ., ἀπιδρδ ΘΕ: . ἀδοίρίο, τονε ριον. 
ὙΠ, χε γαοέαγέιαδ διεπι, Ζδιῖ. ὙΠ, τι. ἔδωκαν νώτον παρα-- 
φρυνοῦντα 5) Β..-8. δοπέοπιποπέαηι, δὲ 6χ δάϊαποῖο γοσριιδιέθπι, 
ἀείγεοέεαπέρπι, Νιάθ ααοάαο παραφρονησιίς. ᾿ 

ΠΑΡΑΦΡΟΝΗΣΙΣ, ἰάεδαι φυσά “παραφρονία , ἀπιοπέία, 
ἑὑπφαπέα. ἩΣΔΥ), ἰάξδαι. Ζϑοὶ. ΧΗ͂, 4. ἐν παραφρονήσει. Ἐῤῖ ἃ 
παραφρονέω . ουἱλιδ ὀρ! ἰοδτίομαπι, Δάφοτιθαη ἐκ ϑολοὶ, ““γὲ- 
“ἐορῆ. ἴῃ Ῥίωξ, Ῥ. κι. 101 δια δὰ νοοϑαὶ παραφρονοῦντος 1τᾶ : 
ἤγουν μαινομένυυ, οὔκ εἰδύτος, τί δεῖ ἜΡΕΠ: ἤτοι ἀνοηταίνοντος 
καὶ μωροῦ », παρα τὸ εἰκὸς φρονοῦντος " ἢ γὰρ παρὰ ἐνταῦϑα 
τὴν ἔξω σχέσιν δηλοῖ. Διεϊσέθγεπι, αὶ ἴῃ Ὦοο 80 ο] 1 48:86 600 
ἀυρ]εχ δίδζοῖς νέειν, θ6Π)6 σϑίθ! ες ζ0.. 808. αηὲπι. φα ϑογίρεί. 
σ΄. ». τι. Αἀάς ϑολοί. δορὰ. Οεα. 7γν. ν. χ ὃ. 

ΠΑΡΑΦΡΩΝ, απιεπδ, εοἰέταπδ. ϑ2ΏΥ}Ὁ Ῥϑτί. Ηρ. 
ἤωεηδ. ὅγπιπι. 1 88αι. ΧΧΙ, χά. δ8ρ. Υ͂, 20. Ὡρὶ ἴϑῦθῃ 0 ἢ 

Ἐοὐ. 17. ῬΡ 



., 
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6. ΠΑΡΑΦΥΩΑ͂Σ -- ΠΑ͂ΡΜΚΑΛΙΣ 

ἀπισηέεηι, 56ἃ ἐπιργοδωπε, σοοίεδέμπε ἀοῖατ: Ορροιπμ ον Θπΐπι 
ἐδὶ ν. 16. δικαίοις, δἴᾳυο ἀϊσαπτὰτ ν᾿. 15. ἀρετῆς σημεῖον οὐδὲν 
ἔχεσθαι δέϊξαι. Ἡδδγαθος δἐωζεζέξαπς θὲ ἐπιρέεέαξοπε Ῥτοπιΐϊδουθ 
ἴσΟΙΘ, ποιιδδίπηυχ 6δῖ. εεγοῖ. παράφρων, ἀνόητος. ᾿ 

᾿ΜΠΑΡΑΦΥΑ͂Σ, ημοά αγδοτὲ αὐπαδοίέμν, ργοραρο, βιγοιξ 
ἴμο αὐνοηέξέξδ., δέοίογιεδ. ὉΪ5)3}}, Ταπιέϑ ἔδσηόν. 6. ΟΧΧΧΙ͂Χ, 
12. Τξοοά. εἰ 1,ΧΧ Ἐσοο;. ΧΥΕΙ, 42. Τλεοα, Τοῦ. 111, 16. 

. “ς΄ ὨΙΒΨΌ γῆν. γαπεμϑοιέ, ἘχδοΒ. ΧΧΧΙ, 6. 8. - Η2ν., χαπιμδ, 
Ἐ6ΟΒ.  ΧΧΧΙ͂, 5, - ΣΜΒ, ἰάδα. ΖΤΑσοά. οὲ ΤΙΧΧ ἘσθοΝ. 
ΧΧΧΙ, δ. - οὐκ, ὠπιῦνα, ϑγπιπι. ον. ΧΤ,, 17. ταῖς παραφυά- 
σὲν, 4886 80. Ἐπιρταπι ἔδοΐπηις. ΤΙΧΧ ρὲ Βαθϑαι σὺν ῥαβάμνοις. 
ά Μίδοο. 1, 48. εἰ ἢ 

,ΠΑΡΑΦΥΛΜΑ͂ΣΣΩ, οεεέοαἶἶο, οὗϑεννο. "γον, ἰάδιι. ὅγπιπι: 
ἴοι. ΤΙ, ὃ. παραφυλασσοντες. 

ΠΑΡΑΧΡΗ͂ΜΑ, διδέξο, δέαξέπε, γερϑηῖθδ. Ἧ.33 Ῥϑτῖ, 
ΝΙρΡὮ. ἑωπιοηθ. 1.8. ΧΧΧ, 15, ϑ6ἀ 5ῖμδ ἀἸΡ10 Π.}532 101 Ρτζογβὺδ 
Θαιδερυπι ΤΟΧΧ Τπεῖ, δὸ οἷυδ 1000 6 δοαποπῖθο8 Γ3ΜΏ5. δυῦ 
ΦΏΒΩ ἱπβοσυδσυσιῖ, τ Ὡ 9 τὮΘ » »γῸ ππαγοϑαδ, Ῥβδῖα. ΧΧΧΙ͂Χ, 
41. Μίιάεδευν 59. - ὃν οἸἕπι παδυΐθθε Βδηο οἱ ροϊβοάϊλοιθαι: πδηὶ 
εἰ Ῥρα]πι. ΓΧΙΧ, 4. δαπᾶδηι ἔοτβιι δαὶ Ρὲῦ παραυτίκα τεαάϊ- 
ἄοτυπί. Ἀρδδροπάθδῦ ἔσπο ]Ἰδἴῖηο ὁ νϑοέΐρίο. Οοπξ, Ἡϊολαοἰξς 
ϑωρρέεπι. Ὁ. 1055. -ἼΏ9), πῆδ, γποᾶο. ϑγπιπι. Ῥβ. ΧΥῚΪ, 11. 
- ἘΝη5. Ναπι. ΥἹ, 9. ΧΙ, ἅ. 1ε6. ΧΧΙΧ, δ. - νηβὴ ΜΒ, 
“δέξο αὐ πιοπιθηέμπι. ἴεα. ΧΧΧ, χθ. - ὈΏΠΌ, ῥγὸ 86, ἔθοο 
ἄπο. Αἴ. ϑ8:ι. 1Π|, 12. ΟὖΣ «“φεὲΐα (ουἱϊ ἴδιιδα ἐγ θαογθ 
Χο] ] Θὰ σοιϑέομθα ἐνθ᾽ ἑαυτοῦ, ατ1.ὲο δ᾽ δγπιππαολὲ ποτῖῃϑ 
ξετῖατ..), Τλεοσοέξου ἂδὸ ΤΙΧΧ ὉΏΠ ῥΡδσ παραχρῆμα ἰταπδῖα» 

᾿ λοτῖπῖ, 0 58118 ]ἰφυϑῖ, ΝΙΙδὶ ορβῖαταϊ ἰοουβ 56]. ΤΟΧΥ͂, 17.» 
ἘΝῚ ὉΠ ἃ ϑγηεπεαοῖο μασίτοσ ρὸσ παραχρῆμα τεϑάϊταν, οθαὶΐς 
οὐσϑηι, παραχρῆμα Ὦ. 1. τοΐοτοητιπι 6586 δὰ νοσθην 555 ἴῃ δ6- 
4υδητΡη5, ατιοά ἱπέτα ν᾿ 22. ϑγηιπιαοΐωδ ρεῖ εὐϑυςν Κμέσα- 

. ἐμδ δαῖθηι Ῥδτ δέαέέπη ττπδιοϊοττιπε, Οοπξ, Νοζα ̓ξ Οοποοτνά, 
,. Ρ. 939. ΤιορίτοΣ ῥτδοῖδσοα ἴοὉ. ΧΧΧΙΧ, 50., υδὲ ΤΙΧΧ παρα- 

χρῆμα δυῖο εὑρίσκονται ἂδ διὸ δἀαϊάοτιαῖ, Ζοοεγολέωδθ: παρα- 
χρῆμα, παραυτίκα, ἀϑρόως, εὐϑέως. 

ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΩ, αὐάμοο, οεαο, οοποεάο. 4 Νῖασο. ΤΙ, 
. 239. τῷ συγγραφεῖ παραχωρήσαντες, Ὠἰδιοτίορταρο σοποσαϊεπέθε. 
10. ΨἼΗ, 11. παραχωρήσειν, ἐγαάέξωγισι. 

ΠΑΡΔΑ͂ΛΔΣΕΙΟΣ εἶνε Π4ΑΡΔΔΑ͂ΛΕΟΣ, ρμαπέλεγέπμε. 

4 Μίδοο. 1Χ, 48. οἱ παρϑάλειον ϑῆρες. Οοηξ, διγπιοί, 2.652, 59. 
οἱ δ γηιοὶ, σμάέαπωπι 45, 45 2... τς τ 

ΠΑ͂ΡΔΆΑΛΙΣ, ρμανγάμο, ραπεδονα. ἘΜῚ, ἔμριισ. “44. 
δῇ. 1, 8, - 532, ρανάμϑδ. Οδαῖ. ΤΥ͂, 8. 168. ΧΙ, 6. 1ὁγ. , 

"6. οἵ ἰἶδὲ, -ο 5, ΟΒα]ά, Τ δῃ. 71, 6. ϑυπε 4υΐ παρδαλεις 
. δ πάνθηρας ἀϊνεοτδα 6686 ΔῺ Ϊπι8] πὶ ροπθτα δουῖτοσ σοηΐθῃ- 
ἄμηις, 804. Βοολαγέωμδ αἰτιμηατθ ποπιθ ἰἄθπι ρου ἀϑηοίαζα 
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ἴθτπιάτς, Ψίἀ46 ἀδ 1115 Ποηαέογ γιὲ ποέέ. ἴθ «Απαϊοῖ, ζ»αρπιοηξ: 
δρυὰ Ζαὐγίούμπι ἐπ δ δὶ. Ον. 118. ΤΥ. ὁ. 29. Ρ. 311: 

ΠΑΡΣΔΡΕΥ Ώ, αδοίαθο, «ογ8ὸν οἶγοα αἰέφιμενι Ἰοοιεσε, 
ἀδεξάμωδ δώπὶ ἐπ αἰΐφμα γ6. Ῥτον. Τ, 41. Ὑοτῦα ἐπὶ δὲ πύλαις 
ϑυνασεῶν παρεδρεύει, 486 ἰδὲ Ἰοριιπίογ, 6 σαρ. ΨΙΠ, ὅ. ττὰ- 
ἀποῖα διμξ, δὲ Ιοοο ἐπὶ Ἰοβίευτ παρὰ», δὲ Ὠΐδ1] δεῖ ἴῃ ταχῖα 
δεθταίοο. “[γαδο τν8]6 ᾿σϑιβει}ε ἑπδέαάέάέμσ, αυδοὶ ἴω οοάϊοθ 
δυ0 Ἰορ δβοὶ ἐνεδρεύει. ; 

ΠΑ͂ΡΕΖ,Ι͂ΡΟΣ, αδεα8εον. ϑ6Ρ. ὟΊ, τά. πάρεδρον εὑρήσει 
τῶν πυλῶν αὐτοῦ, Ῥοτῖδο δ.86 αδϑέαϊσηέσπι ( ΘΔ ρ1᾽ δ τῖ8π} ἴῃ» 
γοηΐϊεῖ, ϑάρ. ΓΧ, 4. δός μοι τὴν. τῶν σῶν ϑρόνων παρεδρον σο-- 
φίαν, ἀδ τοὶ δαρίοπείδπα τγοι δ ἴι18 ἀδδέαϊδηιέσηι. ἐἴέδγολ, 
παρεδρον. παρακαθήμενον, παραμένον (1666 παραμένοντα 6 
1... Ογνεδὶ 5. Βγοπι.), σύνϑρονος. Ὥερδ: σύνθρονον. Δάᾶθ 
ἩἨδνροάυέ. Υ, Ῥ. 292, 15.. “Ῥίπαςαγ. Οἶγπιρ. β΄, ν37). ϑελοί, | 

ΠΑΡΕΙΑ͂'. πιαχίδέα, φσόπα. ΠΙΡᾺν ἐδπρδ, ραγϑ οαρέξξϑ: 
ὅϑγπιπι. Οδαῖ. ΤΥ, 5. αἱ παρειαί σου. ἔέρ,  ρσοπας ἐμαθ, 80. 
τοι ροτῖθτι5 ΒΡ οΟεΙῖΔ6. 

ΠΑΡΖ7 422, νέἕριε ῥγαοίογοο, οἰδορίοἷο, σοπέσημιο, "8. 
ξἰρο. ᾿ΌΣ, αμΐεατο, ϑόροηιο ὅγπιπι, 100. ΧΧΥΤΙΙ, . παρεῖδε, 
τὸ χρίμα. πορίσχίε ἴᾳδ. Ἄθηθ αποδβὰ δαπδύμι. -- 95 ΗΦΗ. ἃ 
8, αἰὐπεξέέο, δὲπο. Ῥ6. ΟΧΧΧΥ͂ΙΙ, 9. τὰ ἔργα τῶν χειρῶν σου 
μὴ παρίϑης, ὉΡροτᾶ τοδῃθμαι ἰυᾶτυπι τ πορίϊραθδ. - ὈΨῸ, 
Ῥγασναγίραξέρ. Νιυιι. Ὗ, 12. ὈΡὶ παρ. ῥδροαγδ δἂ)ὸ βρεοίϊατίπι 
αὐμίξογέο δοπιπιΐδο ποῖαῖ. Οὐομξ. ἐπῆγα 8. παριδὼν παρείδω.. 
5ι-. ὙΠ, 11. ἐλεημοσύνην ποιῆσαι μὴ παρίδης , εἸεαπιοβγηδαι 
ἔδοοτθ ποῦ περίέφαο. ϑῖταο. ΧΧΥΠΠ, γ. παάριδὲ ἄγνοιαν, ποπ 
γοδρίοθ, Ὦ.. 6. τεηιξέέθ ρθοοδῖαπι, αυρά οοπῖτα ἴδ ρὸν Ἰριοτδα- 
εἰαται δἀπιῖοὶξ ργοκχίπιαβ. 146. εἰ 42. δῖταο. ΧΧΧ, χ1. Εοάδαηι 
86η8ι. ἃλ:α8 ὑπερεέδεειν οσοαττῖξ, οὰπὶ 40 δεξαπι ρογηγαϊαῖατ 
ἴῃ οοἂά., ν.-. ο. Νυμ). , 12. γ͵ιά6 δοα γψεγθοπι δπὸ ]οσο, δὲ 
οὐπξ, Αοε. ΧΥ͂ΙΙ, 30. δωέάαε: παριδόντες, καταμελήσαντες. 

. ΠΑΡ, ΔΩΝ ΠΑΡΕ Δ42. ἀδφαρίοίεηαο αδδρέοίο, 1. 6. 
Ρίαπο σογιέοαπο, ρέαπα πορέδρο. ὉΘῸ ὈὉΡῸ γ Ῥγαοναγίοοῦ Ἀγαθ- 
ψαγίοαέέοπο. Τιενὶϊ, ὟΙ, 8. καὶ παριδὼν παρέδῃ τὰς ἐντολὰς 
βυρίου. ! Ἔ 

ἔ Π4ΡΕΙ 23,42. ΠΔΡΣΙΜΕΙ ΝΟΣ. Μιᾶο Παρίημι. 
ΠΑ͂ΡΕΙΜ1, αὐριῶπι, βγορα δώπι, σεηΐο. Ὧμ. “ἔχ, Ῥε. 

ΧΙ, 5. πάρεστιν ἡμῖν. Τὰ ἰφκῖα οῦτ. Ἰοριίαν 390 ΜΝ. - ΠῸΝ, 
ψεπὲρ, Ῥτον. ἵ, γ. 7Π]αρεῖναε οεἴῖδτα πιοέτεπιν ααἱ ἐοσιεπι δὶρ αἰἢοᾶτο 
οφταπάϊι. Καίοξεη. δὰ Μεροάοέ. 1.0. 1, Ρ. 10. - ὍὯΔ., ἐπ ϑα. 
10}. 11, 2. πάρειμι. Ἰυερεταηξ ξοτῖθ Μ3. - Μ43, ροπῖο. ἃ ϑϑήι. 
Υ͂, 25. ἴῃ ποίλοπθ οσσωγγεπαέ, Ἀδὶ οοἄ. “1165. ἈαΡεὶ περιπίπτειν. 
λΑάάα 19ὃὉ αι. ΧΙΥ͂, ιά. ΤΒγδι, ΓΚ, ιδ. πάρεστε τὸ πέρας ὑμῶν; 
ῬΓΟΒΘ εδῖ βιΐβ ναϑξέτ, ]᾽49 οἱ 1οεὶ. 1Π, 1... Ξἴδεγοῦ, πάρεστιν». 
ἐσεὶν ἐγγὺς. Ζεαοδ. ΧΙ͂Ν, 5. εἐ 411δὲ ΒΔΘΡΊ 8. - ΚΡ » πιαέωγόϑοο. 

ἴοεὶ, 111, χ8. ὅτε πάρεστο ὁ τρυγητὸς, αὐἴδρέ τηδεδὶδ. « 7 
᾿ Ρ. ᾿ 
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νία. ὅγπιπι. ΟΟἨ6]. ΧΙ, δ. μὴ οἶδας, πότερον πάρεστε ὃ ἄνεμος; 
παϑοΐβδ, πρᾶδο αὐνοπίας '“γθηῖυβ, Οοπξ, ΤοΒ. [}1, 18. - Ἠ25, 
006 πο8. ὅϑγπιπι. χϑᾶπι. ΧΧΊΤΙ, χ2. εἰ Τοῦ, ΧΧΧΥ͂ΙΙ, 59. 
παρεσμέν. - υἢ, {δδέΐπο. Ὅεαϊ. ΧΧΧΙΙ, 585. πάρεστεν ἕτοιμα 
ἁμῖν. - οὖν, δώωρεγ. ὅγπιπι, 1ο". ΥἹ; δ. παρούσης χλόης. 

. Βροοα υοαὰ δεηδιιαι. Τα ἴοχῖι ρον. ἱδρέξτανς μευ ον, Καί. 
. ομπὸ παδμογὲξ ργαπιθη. -- "ΔῸΣ ν ΟἸΠῖ. 25. ΧΧΙΧ, 20. "105, 
πιδοιώης, ϑγπεπι. παροῦσά μοι, οὺ 86η8ὰ: ρ]οτία τπρδᾶ ΤΌ ΠΟνα" 
τίοπο (ἢ. 6. ΒΘΡΘΟΙ ΤϑηοναῖΔ)} ῥυϑδβθηβ τῆ: οτιῖ. Κμίρ, 
σίογία πιδὰ 86πὴρθν ἑπμοναδίδμν. “οἾΔΡν. πιραξεπι, Μιὰο 9, 
135... π Δαν, ἐγῶ. δῇ. 11], 2. ἐν τῷ παρεῖναι χρόνον αἀναδει- 
χϑήσῃ. δειθα ἰιδθο, αυδδ δρυὰ 7πο. 7πέ. εἰ ΤΧΧ ἢ. 1. Ἰερθπ» 
ἔτ, ὯΟῺ Ροσεϊπϑῦ δὰ "31 γ553, τὲ Μοπέζαμοοπίμδ δα βτϊπιδθεθ 
νἱάοῖοτ, 566 δὰ δΔηϊδσεάθδηξεδ Ἄγθογ ἔϑοδ Ὁ 5053» ἐπὶ πιραϊο ἀππο- 
γμπι νένέποα ἐξέμαῖ, αἰ αἄδο ἄυδθ νϑυβδέοῃ δ οοαϊιοτίπί. (86- 
κοτύχα. Βὶ ̓πιοιρσγοῖθβ μτὸ 21.:.2 οι “χωέα, αυἱὶ ΒαΡρρῖ ἐν τῷ 
ἐγγίζειν, 1ερ1δ86 νἱάθμῖας 553. “ ΩΣ Ὡυ, ἐδὲ ἐρϑα. ὅϑγπιῖι, 
1οῦ. ΧΧΧΙΧ, 80. παρεισεν. - ῳΠὅποΨ, ἐαοίον. Ἰυά. ΧΙΧ, 4. πα- 
οὴν εἰς ἀπάντησιν αὐτοῦ, ἐαδέμο “οπέσδαξ ἴῃ οσούτδιπι 6᾽03. 
Οουξ. δωξα. ἴῃ νοοθ πάρεις, «4ἐδεγέὲ αὰ Μαῖ. ΧΧΥΙ, 50. 
Ρ. 157. οἱ Πορλοίἑἐ απποέαξέ. ἐς Ἠσγοαοέο δὰ ΟοἹ]. 1, 6. Ρ. 565. 
οἱ εκ οίγδἰο Ρ. ὅθοδεοᾳυ. - δη, ρίαπέο. Ἠοε. ΙΧ, 18. εἰς 

, ϑήραν πάρεστε τοὶ τέκνα αὐτῶν. Ἰ.δοιΐο ἀροτῖο 4164, δὲ ὁχ οοπι» 
Ῥευάϊο δου θεμάϊ οτία, Ἀδροπθη τι δὲ παρέστησαν, υἱ τὴ 

᾿ Ἰοροτίπε, 8840. ΧΙΠ, 1᾿. οἷς. παρῆν Θεοῦ ἀγνωσία.» αὐΐδιδ αὐ- 
4εὲ Τ)οὶ ἱρποτδηῖῖα, Ὦ. 6. 401 ϑυτε πο οορηθδομῃξ, ο90]]. 
ΧΙ, 21. ϑᾶρ. ΧΙ᾽, 12. ἀπόντες δὲ καὶ παρόντες. δὐδδιξαδ γοῖῸ 
οἱ ρτδϑϑϑηῖθβ. Υ άθ δὲ ϑ88ρ. ΧΙ, )7. 5 Ἐπάν. ΨΙ, 15. οδιαϊά. 
πῶ Εδβάτ. Υ',, ὅ. 86ρ. ΙΧ, 9. σοφία ἀϊοϊτας παροῦσα, ααϊκένὶς 
[δὲ ἔυϊ686., οὕπιὶ ογθᾶγϑθὲ απ θη. Εἰ θη θη ΐπι ἀϊοϊξην οἈρ. 
ὙΠ, 2:. πάντων τεχνῖτις. εἴ οδρ. ὙΠ, 5. μύστις τῆς τοῦ ϑεοῦ 
ἐπιστήμης, καὶ αἱρεεὶς τῶν ἔργων. αὐτοῦ. Ζ72επιοεέλ, Ὁ. 911, θ. 
οἀ. Πείδξ. δᾶρ. ΧΙΧ,, ά. παρόντες, αανεπαε, ρεγδρτίηΐ. 
4116 πὶ ἴδαιθα ἰαρογα παριόντας. 4 Νίδοο. ΥὟἹΙ[, 27. παρόν μοι» 
Ῥέποδ πιο, Ὦ. δ. ἐπ ρμοέσφέαέθ πιθῶ δγαΐ. : ' 
τ κε ΠΑ͂ΡΕΣΤΙ, ποι αὐδδέ. γι, πἰλέ!. ϑγπεπι, Οοδεϊ. 
ν, 5. 

'ΠΑΡΕΖ ΣΔΚΤΟΣ,, αἴίοπεα, μογορνέτδθ,, αὐοοϊῥἐξίμδ, 
ἐγταρεξέξμδ. ῬτΟ]. ϑὲτ. πρόλογος παρεέσακτος ἀδήλου, φταεξαιὶο 
ἐγγερεξέξα Ἰρὰοιϊ, Οοπξ, 6]. 11, 4. δὲ δόξα τοὺς παρεισάκεους 
θεμδ ἱπιογργοίδεαν ἐγγερέξείοσ. διεδάίαε οὲ ᾿εϑγολέε :. παρείς" 
ακτον, ἀλλότριον. : 
- ΠΑΡΣΙΣΠΟΡΕΥΌΜΑΙ, ἑαηκία νεὶ οἷαπιε ἐπρτγοίοῦ, 
εἴΐαπι ἐπσγθαΐδον δ:λιηρ]ολῖοτ. 2 Νῖαςο. ΨΠΠΠ, 1. παρεισπο- 
οὐνύμηι λεληθότως δἰὰὶῪ τὰς κώμας» ᾿ ἰπιταπῖοα Ἰδέδηϊέγ ἰὼ 

᾿ οΔδῖ6118. : ΄ 
ὔ 
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ΠΑΡΕ' ΚΑΣΤΑ, μδέφμο, δεϊαϊη δέληρεν. 4 Νίδοο. Χ, 15. 
προδότης παρέκαστα ἀκούων , Ῥτοάϊον εὐέᾳεθ αυάίθηδ. Ὑιάθ εξ 
νυ. ι4, ὃ Μδοο. 11], 26. παρέκαστα ὑφορώμενθι.. Θ6Πιρδ᾽' ΒΌδΡι- 
οαπίε65. ϑιεεάαε: παρέκαστα » ἑκαστοτε.͵ 

ΠΑΡΕΚ,11᾽ ΠΩ, ἀφῇ οἷο. Τυ ἢ. ΧΙ, 15. ἐπδὶὲ παρεξε-- 
λιπὲν αὐτοὺς τὰ βρομαντὰ αὐτῶν. αυοπΐδηι ἀοξοοοτυαι ἰ5. οἷ» 
θδσὶἃ 8.18. 

"ΠΑ͂ΡΕ ΑΖΎΣΙΣ, εἰοδοϊμέξο. ἼΒΌΌ, πηπιόγιφ. ΤΙΟΧΧ δος. 
Ἡδεαρία ΙΟὉ. ΧΧΥ, 5. ὕοοοπι παρέκλυσις 685886 τροξυτι ἴγρο0- 
(μεῖδθ δυσοσθην, 80 ᾿Ιδξϑηιάυπι παρέλκυσιβ» ϑρρατεῖ 6 Ψογ8, δῖ. 
Μοπεξ. πόπιὸ ἐπὲπε Ρμέσέ, 6686 ταθσϑπι Ρρέγαξίθ. δ88ὰ αυοπιοᾶρ. 
υἱϊδάυῦθ νὸχ εὐπ ἴθχῖὰ ᾿ΘΌΙ. σοποὶ)ϊαιὶ ροβδῖῖ, δαηυΐάδηςν 
Ὡθῖ νδο.,. 

ΠΑΡΕΚΧΤΕΙΝΩ, εκέοπάο, ρὑγοάμαο, αὐ φοπιρακαΐἑοτισνηι 
αἰδσιιέτωα οχίθησο οέ ργοάμϑα. "8", ἐαέέρον, ἔαδονο. Ῥτον. ΧΧΤΙΣ , 
ή, μη ) παρεκτείνου πλουσίῳ; ἽΗ αὐορέγαγο αὐ πιαρηξεμαϊἑπδνα ἂϊ- 
νΜῖ9., 8... ἐπέαγὲ ροξειῖο5. ἴῃ ἴόχίυ Βοῦγ. Ἰδρίταν : ΠΟΙ: 18 
θοτᾶγδ, τ ἄλιεεῖβ. - δ), “ΦΟΡΎΔε8. Ἐποοῦ. ΧΕΙ, 20. πα-- ᾿ 
ρέπεεῖνον ἐπὶ ἐν ϑάλασσαν τὴν μεγάλην. Ἰωορόταης ξοτἴα886 οὐδ 
1 05), ἄπρεγα. Δάάο ϑορᾷ. Θεά. ἽἼχτ., ὅ͵ δολαί. ϑέγαδ. 
ΧΗΙ. ρ. 475. Ο. 

ΠΑΡΕΚΤΟΙΣ, »γασέον., οκέγα. “Ὧι, μβαδεεν, ἄγι. Ἰ)δαξ, 
Ι, 56. - ΡΝ »γαεέεγ. πο. ΤΟΥ. ΧΧΉΙ, 58. 660. Οοίδί. ες 
Τόρο, Ῥαναρλέδμο ἷ ἴῃ σεοροη. ΧΠΙ, 15, 7: 

ΠΗΡΕΛΑΥΝΩ, μνγασίσνδοι πὰ, ἐπείϊζηο. ϑγπιην. 2 ϑδχη: 
1, 59. παρηλασε, Ρνασέογένἐδ, [ἃ ΖΔ ϊδίξειο. διὰ παρελαύνειν 68ῖ 
8.1, ἀδοδέπαγϑα νέα, ἱ. ας. ἐκκλίνειν ρα 1ΧΧ. Ἠδεγολέμε: πα- 
ρἤλασα, παρεφϑεγξάμην (ΟεωΐφειΊορις πάρε θάϑεμην)» παρέβην- 

ΠΙΡΕΛΕ ΈΧΩ,, γοάαγριο. 3 Νίδοο. ΤΥ, 55. 
ΠΑ͂ΡΡ' ΜΚ ΥΣΙΣ. 4 Ῥγοίγασέδο, Ργογοδαίξο, ἀμαεῖο, ἐαγ 

ὦμαδ, τπογα. ΒΟῸν. πιώποῦμδ. ΤοΌ. ΧΧΥ͂, ὅ. ὅτι ἐστὶ παρέλκυ-- ᾿ 
σις πειραταῖς» υοὰ ε[ὲ ἀϊΠδεῖο γ6] τποτὰ Ῥταθδοῃΐθυ. Ν. 2. 
Ὑ 46 βαρτεαδ ὁ. υ.. παρέχλυσὶρ. σιγᾷ. παρέλκυσος», βραδοςν. 
βραϑύτην. ϑμέάαε: παρέλκυσες».ὑπέρϑεσις. 

ΠΑΡΕΔΆΑΤΥΎ' δὼ, Ργοίψναλο, εἰέὔόονγο, γόηλοῦον. Εν νι ,ῳ .ε- 
ὁϑοῖ,, ἸΟΒΊΘᾺ Ργορτῖαπι. ὅὄγσωπ. θθα]ηι. ΟΧΙΧ, δ. ὅτε παροι" 
κῶν πορελιύσα: Τιορῖς τ ΩΡ; δὰξ ΤΟ Ῥτο ποχαΐῃ 8 ΔΡΡεϊ]δῖίνο 
Βαρυΐξε, ἃ ἩΦῸ, ἐγάαΐο., »τοέγαλο. ϑι:. ΤΥ, 1. μὴ παρδλευσῇρ. . 
ὀφθαλμοὺς ἐνδεεῖς, ποὶὶ Ῥγοέκαλεγδ' βρότα Ρδυρδγυπι δΔΌΧΊ] μαι 
ἰπυτ Στρ]ογδηῖσιπι, ὧὐ ἀοθδδηὶ ἀτὰ ἴῃ τὸ τεϑρίοεγο, 86: 
πὸ ἀϊα δὕπι διυϑροηϑυμι εἰ ἀυδίυμι ἀ6 ἴιἃ. ἀομδίίοης ἴε688: 
Ὁ" παρελκύεεν » ὍΔ δε, ὁγωλοῦς ( ὅδηδος 66 βεπα. ΤῈ, 8.). ἄς 
ἐο ἀϊοϊῖυτ, φυΐ αἰξοιέμδ ροπι ἀμοὶέ σὲ διεδροηδαπι ἐθηϑέ. Κ᾽ ἷ- 
φαέμα Βαροῖ: ρομῖοφ ἐμοϑ. 6 ἐγατιδρογίας ἃ ραμρεγεγ απδεὶ͵ 
Ἰερίδϑοὶ παρεκκλίνῃᾳ. ϑὲτ, ΕΥ͂, 5. μὴ παρελκυσὴς δόσιν προσδεο-- 
μένουγ ὍΔ Κ᾽ ωἱραέίμο Βαθεῦς πιοῦν δααθρογδδ., αὐδοὶ λορίδδοῖ μὴ 
παροργίσης. Ἰθ14, ΧΧΊΣ, 6..λ1.΄ ὶ 



: 

᾽ 

830. . ΠΑΡΕΜΒΑΜΔΩ -- ΠΑΡΕΜΒΟΜΕΙ- 

ΤΑΡΕΜΒΑ,ΖΏΩ, ἰαέδηίοΡ ἐπέογέϊοίο, ο]άπι ἑπεπϊεοεο, 
ποξέξίοο οεγέο ογάδπὸ ἰοοῦ, ἐδπέογέα σοίξοσο ογαἰἐπέδιφ αδεϊποία, 
οαδέγᾳ πιϑέον, οαϑένῥα οἶτιρο, οἱγοιπιᾶο. ἸΙαρεμβάλλομαυς ἐπα 

᾿ σγίοφμον, ἐπέσγρείϊοι 3, μαδιρέμωπι γπίβοθο, Ἰαὰ. ΧΙΧ, 41. 
, σεαρενέβαλε “οῖς ὑπυξυγίῤες αὐτοῦ ., ῬαΡΌ]υχΩ ππίδοοδαξ 8. ῥγαοδο.- 
δαὲ Ἰοπιδπεὶδ θῖ08, - ὙὯΣ ἬΙρΡΕ,. ἃ Ἴ, δερέογαγὲ σωγο, Ἰυὰς 
1, 5. ὕὸοκ Βορτ. ἢ. 1. ρὲ οὐϑέάεγθ νοτῖϑι δ δϑῖ, -- "3, δαδένῳ 
2ιδέον. Οοη. ΧΧΧΠΙ, 18. ΕχΧοΐ. ΧΙΥ͂, 9ο. ΧΥ͂, 17. δὲ δ)}10] 
δδδρίδϑῖπιθ. Ῥ8. ΧΧΧΙΙΙ, ὃ. παρεμβαλεῖ. Κωέρ. πιᾶ1ὶ6 ττᾶπδῖυς 
11: ἐπεπιΐξέδε, Ἰποθηβάϊεο τοχῖυ Βοῦταῖοο, ὁκ 400 το η ἀα ογαῦ 
ΔΙΑ ρυἰϊα8 γευδὶ ρτδθοὶ, ησυοᾶ δἰροϊβοαϊῖ ἐγεπεέεέογο δὲ οαδέγα 
γπθέαγὲ. - Ἀν, 8δ6οδο. 44). πὰ. ΤΧ, 50. Τὰ Βιοίδωφ. ϑεὰ 1. ἃ, 
τῷ Ἴ3Π ροίϊιι8 τεβροπάεϊ, - ΠΟΓῸ, σαδέγα. ἴγουῖ, ΧΧΤΙ͂Ι, 9.. 

5 ΜΌ5,) ργοβοίδοογ. Νιω. ΙΧ, τᾶ, - 85, σαείο, ἰἴ. ἐγγμο.. 
Ιυά, ΤΙ, 12. - ἤϑν. Ζπο. Τ16ᾶ. ΥἹ, 56. παρενέβαλον. ϑοὼ 

, ΖΔ816 οπεξ, ἴῃ Ἡδκαρέϊε ἢδτιο νοοσθαι τοῖ.} 84 γ 12)». Ῥοδέυδ᾽ 
]οοο οἵ δεη8ὺ στοδροδάδθε γοσῦο 8646 Ἀ5Γ151, δέ οαδῖγα Ρ0- 
"δΙΔΘΡ). - ὙΔΣ, ΟΟΥΌηΟ, Οἐγομπιοίπρο. χϑδα. ΧΧΙΠ, 46. 
οὗ παρενέβαλον ἐπὶ “Δαβὶδ, Ὦ. 6. ποι σαδίτίβ οἰτουχα δὰ δτοπ,. 
δε ἴῃ πποάσπι οοτζοσδὸ οἰπροῦδωης Ὠανίάσαηι,. ἂς ΚΣ πμὲραέιδ 
τταπϑίυῖ, ϑιέασδ: παρεμβαλόντων, κυκλωσάντων. - νῶν 
γονερίον, Νυπι. ΧΧΧΙΤΙ, σι ὍΌῚ δῷ σὰπὶ π2Π ροσπιαϊαῖυσ. - 
τ βίηρ. σαϑέγαπιοέαέϊο. 4 Ἄερ. ΥἹ, ὃ. 8::. ΧΙῪ, 8. ἐν μέσῳ 
λόγων μὴ παρεμβάλλον, ἴῃ πιοάϊο ϑογπιοττπι π ἐπέογἐοφμανὶδ,, 
4. ἅ. η6 ἐπέογἐξοίαδ ὑδγόμππ, Ὦ.. 6. Ὧδ ἰπῖδτταπρ85 ἸοαΘὨΐδπι. 
Δ Νδοο. , 42. σαδέγα ἰοσαγα, ἐδπέογία ἥρονο. αὐ. ΥἹΙ, 5. 
χ 5. οαϑέγὶ οἶπρόγθ. ι Νίαοο. Ὗ΄, δ. παρενέβαλεν ἐπ᾽ αὐτοὺς» 
Ῥωρπανὲξ δἄνοτϑυϑβ 108. 1 Νῖδος, Χ, 77. παρενέβαλε τρισχυύ-. 
λίαν ἵππόν. Κωϊρσαξμδ : αὐπιονδε. ὅγγδ: αὐάμκέξ. 

ΠΑΡΕΜΒΑΕ ΠΩ, αἀϑρίοίο, ἐπέμδογ, ἢνὰ), ααἰδρέοίο, 
δοπϑρίοῖο. ϑγπωπ. Οδαῖ. 1, δ. παρενέβλεψε, αδοοίογανέξ. Αἀάο. 
Ἐωγρ. Ἡείση. ν. χ5δη4. 

ΠΗ͂ΡΕ ΜΒΜΉΣΙΣ, οαδέναπιφέαξίο. ἼΛ, σαεένρα γεδέογ, 
“41. 166. ΧΧΙΧ, 1. παρεμβλήσεως. : 

ΠΑΡΣΗΔΒΟΜΗ),, γτ. ἐμεογίεοξέο, ἐπέεγροδέξέο, σαδέγεγδὲδ 
ογἐπαξἑοηιῖδ ρμέηϑ, Θοαδέγα, ἴζδην: οαογοίέωθ, αἀσέδθο,. ἐμεγδα, 

. μερδεέμαο. ἔντις, ἐσπέργέωπι. Ἑκοᾷ, ΧΧΧΙΠΕ, λ.. 860. οοά. 
ἡ. δὲ γϑ. οῖπι. παρεμβολῆς. ἴα ον δπιεσεάοητία, ποὺ ἰας 
δρϑοῖο οοάϊόα βᾶοσο, 1οβ. ὙΠ, 2:1. εἰς τὴν σκηνὴν εἰς “τὴν πα-- 

ρεμβολήν. Ἐπὶ ἀπρ]οχ ππὶτπθ νσολρα! ποῦν ἱπιδυρσδίδεῖον 
Ὕεῖθα εἰς τὴν παρεμβολὴν ῥτοῖδοῖα δπε δὖὺ ᾿αἰϊο. ἱπτευριοῖθ, 
αυἱ τὸ ὮΝ ἀθ μηνογοὲδ ὁαδέγὶδ' ἰχτθ!]οχῖτ, -ὀ ἸγῚῸΠ, ἔπεα. 
1 ὅ84:. ΧΙΥ͂, 16. καὶ παρεμβολὴ τεταραγμένη ἔνϑεν παὲ ἔνϑεν», 

, ἀοὲδο ἴῃς ἐπᾶδ οοπτυσθαῖα. 8160 “οἰέαπια Κ΄. Η. ΧΙ, 47. οἱ 
μὲν κύνες ᾿προπηϑῶντες ἐτάραττον τὴν παρεμβολὴν, οδτιθ8. Ῥτο- 
811:ϑιιῖ6 58 δοίθπι οοπξυγραραοῖ. - Π2Π, δαδέγα γηδέοῦ. 1 Β66. 
ΧΥῚ, 1δ. 16, Αἀδο ὅγπιπι, 1.6. ΧΧΙΧ, .. - πρηρ. Ομ. 
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ΧΧΧΤΙ, 2. γ.ὄ 8, Ἑκοᾶ, ΧΙΝ, 19. οἱ αἸ1δὲ ταδρίυν, 266. Ὗν 
15. 081 παρεμβολὴ 68ῖ σοπιδέαέιεϑ', 60]]. ν. 9. ἵππον καὶ ἄρματα;. 
αυειπα ἀπιοάπηι 6 ΠΩΓΙῸ Ζωχπεαπε Ὠοῖδῖ. -- "2: 5Π5, Ζαολα- 
παΐπι, ὨΟΤΆΘΙ ῬΓΟΡΤ. 2 ὅδ. ΧΙ͂Χ, 52. 666. Ορπιρὶ.: - γδῃ, 
εἰνονεόγέμνπ, 168. ΤΥ, 8, οχ δεῦτε, ἰδὲ ἀ6 ζοοο- ποσέωγναα δέα.. ἢ 
ἐϊοπίδ σχρ)ϊοαπὰδ 688. - πΌΓΟ, δοίέωπι, τ ϑ8:ι. ΧΧΙΧ, 4, 
1άθοτα νοσξουυμξ, -ὀ ὮΘΘ, ἐοσμδ, ἐπ μὸ διιηὲ ρέαιδέγα, 
»έαμϑίγογεμπ αγπδέέμδ, οὔγτῶρο. πον 1 ϑαια. ΧΎΠ], 20. υϑὲ 
ξοτῖα584 ραγέεπε ΘΩδΟΥ̓́Ιῆν ῬῈΟ οαδέγέδ ἔπι ὈπΊνδεδι ῬΟδὲῖδ Δ 
ὀχ δειανῖ, πἰδί ροϊξαδ ἴθ πϑεῖο Βαροῖς Βορτ. 5}, ογδὲδ, 
οἰγομόμδ. Οὐδεῖσα δαῖθηι, σϑίοσυμν, ἐπ ρυπιΐδ Αταῦυπι, 4888- 
ἴυπι ΡῈ. 80] ορροτιμῃέξαΐοπι ἤδσὶ ροϊδιαῖ, δειυροσ ἐγᾶτπξ σῸ“ 
ἴτυπάΔ. πίρᾳαίωδ ματι σοσοπὶ τὸ πομιΐηθ ρσορυΐο βαρυϊῖ, 
γετῖθῃϑ: αὐ ἔοσωπι ωαραΐα. - ἩΞΑΡΏ., αἐδροδέξίο. κι ϑδτα. ἘΥ͂, 
17. - ὨουΟ, οωϑδέοαία,. 1ο6. ΧΧῚ, 8. -. ΠῚ, σοη τ οΡ αἰξό, 
Νυπ, ΧΥ͂Ι, 46. - ΠΣ, ῥμοδδοδδίο, ζασωζέαέόσ. 4). 2 Ἀδδ: 
ΤΠ, 17. παρεμβολαί, 80. μετ ΠΏΡΏ ἰπτοϊοπίές ἢ. 1, πιξῥῥέσα, φιρὲ 

ἐπ οαδίγὲδ ὁγαπέ. κι Νίαος. , 45. παρεμβολὴν μεχάλην σφόδρα,. 
ἐὐτύατν γα] 46 τοαρτιδυ. Τἰδογοΐ. παρεμβολὴ, σερατόπεδον, πα- 

, ράταξις.» σεῖφορ στρατιᾶς.  πλῆϑος, 1) οἴκησον, ἢ. κάστρον. 
δια δὲ 185. Ογνὶὲ ΜΗ, Βγόπε. παρεμβολὴ » σκηνὴ» κάστρον) 
στρατόπεδον. ΤΡοέως ΙΧ, 15. τς 

ΤἉΡΕΜΙΠΖἝἜΠΤΩ, ἑμποίάο,, ἑπέονίαδον ἔγναρο. ϑ8ῃ. ὟΤ7ὙἍΙ, 
“45. οὐδὲν μεμιαμμένον εἰς αὐτὴν παρεμπέπεεν, πὲ81} ᾿ταπιυπ ἀπε 
ἦη δδπὰ ἐγγαρέέ. 

ΠΑΡΕΝΟΧΩΒ Ώ, οδέωγρο, ρμογέωγδο, νόχο, γβοίσδέδαπε: 
ογ80) πρροέξμπι ἤασσεδο. γι: ῬΙΏ, πιοίδδέθ Ὡγῶθο, σοαροίο, 
1υΔ, ΧΥ͂Ι, 1γ. παρηνώχλησεν αὐτὸν, νοκαδαὲ ἰἶυσι, -- ὙΠ 
Ηΐρ. ἐσγγοζαςίο. ἴοτοια, ΧΤΥ,ΨΊ, 46. οὐκ ἔσεαι ὃ παρενοχλών 
αὐτὸν» ὩΟῺ οτὶξ, 4υἱ ρογέμγὗσέ Θὰπι. - πετι ΕῚΡΒ. ἀεζαέέρο, 
ἑαεάϊο αϑέοῖο. ΝΉ δ. ΥἹ, 5. τέ παρηνώχλησα σον; αυᾶπι πεοέξ.-- 
δέέαπι τὶ 7σοὶ Οομπᾷ, ἃ Νῖδοο. Χ, 63. ΧΙ], τά. Αοι. ΧΥ͂, 19. - 
οἱ αὐ Β.}. Παρλολῥὲ απποέαξέ. Ροίγδ. φαρ. βθάγδοαυ. - ὙΌΣ 
ἮΡΙ, οναοογδο, ἸΟΒ. ΧΥ͂Ι, 5. τἰ παρενόχλησεε σθε.. ὅτο ἀπο- 
κρίνῃ; φαυϊὰ πιο]οδῖϊδπηι τ|ρὲ. ἔαοῖος, αυοὰ τεβροπάεας Τὰ 
φυοᾳιθ Τσοαοέξου. ϑεοὰ γψοχϑῖο δθο σοΐϊβὲ ποῖ βδαῖῖδ θ6:8 
οσηγοιΐξο υἱ ἀϑῖον ΒΟΡΤ. Ὑ 105, υοὰ γεογδέάδισ, τοάάθρθ, ὃ 
ἐσ δάἰιποῖο ἑποίέαγα 80 δέϊημίαγο αἰέφωσπε ποῖαι. Ῥοῖοες 
φαΐδεπι μδθὸ νϑιβϑδῖο αποάδαπιηοᾶο τὰ ὁχουδατῖ, ηυοᾶ, 4πδθ 
πιοϊοδῖῖα δῇθοίαπε, δὰ ὁχοϊξδηξ δὸ βείπιαϊδης ηυδδὶ τβο θδι18 
αὐροϊῃι δὰ τοπιονοπάπηι θα, αὐδθ βιπὶ το]ϑϑῖα. ϑ6ἀ ταπιθῇ 
χρϑλΐοτι δδιπότο, 7 δοάοξέοποπι 16ρ,.1556 5» 25 8 Ὑ15. Κμε αξῶῶδ 
θλρθοῖ: σέ εἰδὲ αἰδημὲαί πιοίδδέωπι 668, δὲ ἰοφιαρίφ. -- ΎΧΝ 
ἮΡΕ, ἃ βὴ:, δοαγείο. Τα. ΧΙ͂Υ, 15. ὅτι παρηνόχλησεν αὐτὸν, 
απρὰ νοχανοτδῖ Σ]1ὺπὶ|. - Ἰ5λὴ ΠΡ. σοπέπιονδο. ..1 8882. 
ΧΧΥΠΙ, ,5. ἱνατέ παρηνώχλησάς μὲ ἀναβῆναί με; ἡυᾶτθ τατ- 
δαεὶϊ χη) τἴ δεοθπάθγθι ἢ -- πὴ, Θεργοέο. Ῥεαϊη, ΧΧΧΙΥ͂, 

-- 

) 
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15. ἐν τῷ αὐτοὺς παρενοχλεῖν με, ουτα ρογέμγ δαγοηξ τὰ, 860: 
οὕτα ἸΏ} πιοέθδὲξ 66886πέ. Οὐδπαπδην δ8πο Ἰδοϊΐοηεπι τεοδριοὶη 
ξυσίοΣ δποῖονί[δ8 δἰ σγοιγηεὶ, 4 μαραῖ; σώπὶ ἐηνπιαγεν αὐ 
ἐδ, ἴδγιθμ δδπὶ ψ6} 1460 σχϑιἰοἱσμάδηι 6886 ραῖο, 48 86ῃ- 
δι δἀπιοάμπι ἐποοπιπιοάπι ξαπάϊτ. δῖπο ἀσῦὲο 000 παρεὲν- 
οχλεῖν μοι Ἰδρδπάμπι εϑὲ παρενοχλεῖσθαι», αἱ Βαμοὶ ΤΑφοά. εἰ 
δα. Ομέπέα. Ῥτιαθῖοσθα Ἰορίϊαν Ὅλα. ΥἹ, ι8. οὐ παρενώχλησαν 
(50. Ἰ6οη68) τῷ “αναὴλ, ᾿δῃΐα]οθαν ὩοῺ ἤαθδογπέ, 860. οοὐ, 
Ολέδ. 001}. ν. ζ. οἱ Οαπέ. ἐγ. ριδν. 20. αὶ ἀ6 ἴρηθ δάἀξβιθεῖωτ. 
1 Νῖίδοοι Χ, 55. 65. ΧΙΙ, τά. 1π Οἰοεο, 16. ἴὰ Οαπέξοα δονὶρι. 
παρηνόχλησὲν ΘΧροηϊϊυν οὐ κατέρῥαξεν, πο ἀσέμνδανίέ. Αἀ46 
ΜΗρροοσ. ἔρίδέ. Ρ. 1250, 3:. 

ΠΑ͂ΡΕΞΙ͂, ῥῬγασέθν, Ῥγαεέεγημᾶρει. νον ΡΓαξέον. ἃ Ἄερ. 
1Π| 18. ΧΙ, 20. - ἸΔὮ, ῥγασέον. Ἑμδάγ, 1, ὃ. -- 2}. Νεβσπι. 
ΨΙ, 6). - ἸΡΌ5Ό. Ῥβαϊη. ΧΥ͂ΙΙ, 84. - ἸῸ 2. 42, [πἀ. ΥἹΗ, 
46. 81:. ΧΙ͂Χ, 5. Τδογοῖ, παρεξ, χωρὶς» ἐκτός. 
ΟΠΑΡΕΕ Ὃ, ρναδίον ἑά, φμοά, ἑαπέμπι, 5, θ6οε. Ἐΐ2, 

ΑΙ ΧΥ͂, 4. Νοι πια]6 ᾳφυοδά βϑηβιαι ἐγδηβε]οσιηΐ, 
. ΠΑΡΕΞΙ ΣΤΗ͂ΜΙ, ἐ6 δέαέις ὁφῶο αἀἴπονδο, βρξδοϊδιλπι ἐδ 

δίαΐέι τηρηἐέδ αοέξοῖο, ἐπδαηΐο. Ἡΐαο Ῥατί, ρτϑοῖ. παρεξεστηκως» 
ἐπδαπΐδη,δ. νης εἴ »υδδ, ρατὲ, ῬγὮ., δεωόξδερα,, ἀπιϑηϑ, ᾿αμοιίαι, 
Ἠοϑ5. ΙΧ, 8. ὥσπερ ὁ πρσφήτης παρεξεστηκωῶς, δἰοιϊ ῥτορβείᾶ 
ἑπδαηΐοο. ρυὰ ϑιέάαηπε Ἰοριτοσ, δὲ ρσγορυὶ ἀμ θίο 6χ διοίοτθ 
ᾳυοάδαι δῃίΐαυο; σαρεέσεηκως ἐν τῇ διανοίᾳ, 6ἷ᾽ νοτιϊίυτ; ἐν 
δοπέοηεα δα ρεγϑέαηϑ. 8868 τεροπδπᾶυπι ἔοτῖα: παρεξεστηκὼς 
ἐν τῇ διανοίᾳ, πιοπίθ ὀαρέμο. Οὐοτῖα βθγὶθβ ᾿λτϑιαγασι παϊο δριθῃς 
ἀδίξοηὶ ἔανοι,. 146 φιοηὺθ ϑωλάσπι 8. παρεκστῆναν, οἷ «Αέἦεη. 
Χ, ν. άλο. Ο.. ; ᾿ 

- ΠΑΡΣΠΙΔΕΖΚΝ ΥΜΙΙ, οδέοπαο.  Νῖίαοο. ΧΥ͂, 16. ἅμα 
σταρεπιδεικνὺς τὴν τῶν ἐθνῶν ἀθεσίαν, δἰπνῈ} οδέομαίδηεδ αο Ἀγ0- 
δαπδ σουῖίαπι ξΔ]} Δ ολδι.. 

ΠΑΡΈΕΈΠΙ ΔΗΜΟΣ, αὐνεηα,, μεονεργέπιδ., ἐπφιρεξἑημδ. 
δυο, ἐπᾳιξίημδ, Οδὺ, ΧΧΙΙ, 4. πάροικος καὶ παῤεπίδημος 
ἐγοὶ εἰμὶ μεϑ'᾽ ὑμῶν, ᾿πημλ με οἴ ροτρρτίθδ 650 90π| γοὐ δ΄ 
ουπι. 14 οὲ Ῥβαὶ. ΧΧΧΥ͂ΠΙ, 17.661 οουῇ, ἃ Ῥοῖς. 1],.11. 
δογολ. παρεπίδημος, πάροικος. ἣν Ψ. 
εοτὺς ΠΑ͂ΡΕΡΓΟΣ,  φμὲ οδὲέξον ἐναοέαέων,, διροννασαηθμδ, ρθΓ- 
ωποέονέιιθ, “ἐονὲσ, Θαίσωμδ. Παρεργθν, ἀοοδδδῖο ορογδδ., ὥρρθ"- 
(ἐπ. κα ρᾶχι, ἩΠΠρ. σοηέμϑεδ, ἴξ. δίαπἰἶδπϑ. ὅϑγπεπις ῬτΟΥ, 
ΧΧΥΙῚΙ, 22. λόγου γαογγυσεοῦ ἐν παρέργῳ, νοτῦδ ποιγπιυσϑίοσίϑ 
Ῥενζωποέονία. 80. (ϑυπῖ νοῖθα Ἡολαοέξα ϑμρρί. ραρ. κάϊά.} 

᾿ ΘΡἱῖος δ᾽αυξὰ ἀΐοοσο νἱἀδευν οδισοοϊαῖοι 80 δῖμ6 σοπδλ])10. 564 
4υΐα Βοὸ ὃχ μοῦσ δσιθηὶ θο ροῖέδὲ,. δηυϊάθπι σρδ]ϊειι 
1οξ 6:8 ἐν περιέργῳ. οχ δαΐα Βοῦτ. 46 ποδηϊδιϊοσῖθυδ δάβ106- 
ἴυτ, δὶ δ 118, 41 ἱπβρίταϊοβ δρῃπῖ, 32 Νίδσοο. ΧΥ͂, 10. οὐ 
πάρεργος ἀγωνία, Ὥοῃ δτέψμα 5ΒοἸ)λοίξαἀο : παι παρεργῦς ἐδξ 
φᾳρ 

πεουσδοχέμδ, ργαθέδν' ἐπϑρπέξοποπι Ὡαϑθοδόμ. 
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Π4ΡΕΡΕΘΙ' ΖΟΗ 41, ἐγγίέον, ἴασδεδον. παπὴπ ΒΡ. 

αοραγμῖο πιὸ, ἀπαγαΐδαοο. Τἠδοά. ῬΕ. ΧΧΧΥΙ,,. «Ὁ ἤΒ2Ώ), ἀοπιῖρ, 
ἔν. ϑγπεσν. Ῥτου. ΧΧΙ͂Ν, ,8.. ἡ 
ι ΠΑΗΡΕΙΡΧΟΜΑΙ, ργαρίεγσο, ἐἔγαπϑϑοο, ἐγαηδργθα ον, 
φίιοῖο. 13, νοπίο. αν. ΧΧΥ, 7. δὶ ἴῃ οοὐά, σαπι πορεύεσϑαν 
Ῥοτιτιιταίυτ. Π6 ϑχογοῖϊι παρέρχεσθαιε δα διδοῖ ἃ Χοηορᾶ. 
οὶ, ΤΥ͂͵, 5, 5. - κι, ἰοφιον. Ἴεοα. ἃ ϑδια. ΧΕΥ͂, 16, Νοσι 
Ἰορὶς ἼΩΝ," ὺὕἡὉ ξοτῖδδ86 δ᾽ ἷδ σΟὨΣσοτο Ροδδθὲ: δ6ἀ παρέρα 
χεσϑαι οδῖ Ὦ.]. Ργοαϊγθ, Φπτὲγθ δὲ ΟΥ̓. ΕὉΤΤΩ.ΪΔ6 διΐοδτη Ῥγοά ἐξέ 
δα οτὲ αἰξοιεέμα νογάμπν, δὲ ἐοομέμδ 6εδὲ αἰξητεῖθ σογδιπι, ϑυπὺῖ 
Ῥιογδὺβ δΥποηγηιθθ. - ὉΠ Ηρ. ἃ Ὁ, γδοδάο. ]οῦ- 
ΧΧΠΙ, 12. - ᾿ηυηρη, ϑγπισι. Ῥβ8 1, ΠΥ ΤΙ, 8. αἷς ὕδωρ πα-- 
Θερχόμενον ἑαυτῷ, δῖουϊ δηυ οδοινγθηδ 8. ἀἰφῆωσηθ. Ἐποᾶθυι 
Βθηϑιὺ διαπορεύεσϑαι ἀ6 αητιῖδ δρυὰ 1ΧΧ 014. δἀῃϊθοίατ, - 
δηΠ. αἰδαέδέο. Ἰείϑη. ΧΙ]. 8, - υη, 7δεἐΐπο. πο. Ναπι. 
ΧΧΧΙΙ, }7. - ηὗπ, ρῥγαδέογθος ἴον. ΙΧ, 1Χ1ι. Ρε. ΟΧΧΧΙΧ, 6. 
ὡδσεὶ χλοὴ παρέλθοι. ἰαπαπαπι ἤϑερὰ σίγθῃδ δυαγσδοαέ, Ομ, 
ἴδο. 1, το. -- ἢν, δο. Ιοῦ. ΧΥΙ, 8. .- ΜΧλ, δαδο. 106. ΧΥΤΙ], 
17. “ΠῸΞ3, σοπδιπιοῦ. Οϑποβ, ΧΙ, δ5. Ἰοτγθαι. 111, 20. --᾿ 
5555 ΝΊΡΕ. αδεοοπαῖον. 2 Ῥατ. ἸΧ, 2. οὐ παρῆλθε λόγος ἀπὸ σο- 
λομώντος, πο ρῥτδοῖοει ρας δἱίαυϊὰ ϑδϊοιβομθπι, ἢ. 6. ποῖ 
ηπὐἰάφυδπι απ ἐαέμὲξ. - Ἀ530, φδέγοιπιδο. ἴοβ. ΧΥ͂Ι, 6. πρὶ 
1οοο παρελεύσεται 16 8:5τ:6 τιΔ]}6π| περεελεύσδται, οἱ 4111 1ἰδτῖ 
Βδρϑαῖ, - “μΌ, αδοσαῖο, Ἀ. 1. αοσθάο, Επκοάὰ, 1Π]|, 3. παρελθὼν 
ὄψομαι τὸ ὅραμα, Ργορκέμδ αοοοάδηϑ νἱᾶθθο νἱδίομθα.. 2 Ῥᾶτ, 
ΨΙΠ, 15. οὐ παρῆλθον τὰς ἐντολὰς τοῦ βασιλέως ..ποὴ ἐγαπα.-- 
δ᾽σδϑὲ διωιὲ τηὰτπιἀδῖα τορῖ8. (Ομ. 1.00. ΧΥ͂, 20. “2 »», ἀδϑα. 
γεεδδα. 488. ΧΧΗ͂Ι, 4, τὸ πρωΐ οὐ παρῆλθεν ἐκ τοῦ φέγγους. 
ΝΙοποῖς αυΐάοπι  8πι βέοέξμθα, δἵ ἀπῖο δυπὶ 7γοπιπιέμδ, ΤΙ ΧΧ 
Ἰ. 1. Ἰερ 1580 Ἴ2»9, 564 δεηδῶπι ἰὈε1:86 ἔοΓη 786 ἑπίδοΐππι το]ῖς 
αυτε. Ῥοδβὲ οὐ παρῆλθεν οοπιαιοράθ δῃρρίοσίὶ ροϊοδὲ τὴν γῆν, 
00 ῥγαείογ ἐγϑ δοἰδὲ ἄαπο ἐσγγαμε ποδέγαπι, Ὦ. 6. φμονὲθ πιαηδ 
ὁπεογξέιεν., αἀο γασ ὲθ διεὲ5 οοὐξδωδέγαε οΥὗϑηι ἐσγγαγωπι. ΤῺ ἴοχκῖα 
Βοθσ. Ἰδρίταν ; ποη αἀσηϑίέαϊφε α δρίεπαογα, Ὦ. 6. αὖϑημα πω-- 
δέδια ργορέεον δρζομάογοπι, 860: ὦ γασέϊε οἔμεδ ἀἰὐδοιμθοῖ8. Ἐοτ- 
ἔιλ886 παρέρχεσϑαιν 681 ἢ. }. δΘνα ΕΑ 6γ8., οδθδαγα ((Ομῇ. 16ν. Ν, 
[1΄. 5. ᾧἃ. ν᾿. λ. θ.)., ἔπ η)ἃ ποῖΐομο ἔδοῦἹθ ἂθ οὐδομγαίίοηιο δοϊὲς 
ἐχρ ϊοατὶ Ῥοβϑϑῖ. Ουοούπαυο τηοάο ΘΧρ]Ἰοδίοτ, ΒθΡΟΣ ἐκ 
φέγγους σι. ρνορέθν δρίσπάογοπι. Κπέραέωμς Ἰηῖ, ΒαΡεῖ: 
αδεηιο παδέδια γμέΐδαὲ, ἀδὶ γ6] ἸΡΟΓΘ δομϑηηι Ἔχ ρσεβδὶϊ, να] 16. 
εἰ ἐκφέγγει. -- Ξ2. Ἐχοά, ΧΧΧΙΙΙ, 19. δὲ ῥτὸ παρελεύσο- 

ἐια ἔοτῖδ886 Ἰοροπάτπι προελεύσομαι. ϑ8εᾶ παρέρχεσθαι οιΐαπι 
Ῥγοάϊξγα ποῖαϊ. Οομξ, διωγσὲξ 7,65. Χοπορῆ. 8. Ὦ. ν. ἴοβ. ΥἹ, 
15. ὥσπερ κῦμα παρῆλθόν με, ἰδυφυδπι βαοῖυδ ρμγαδέεγί γι 
ὅνε. Ἴά4ο οἱ 10». ΧΙ), 16. 1ο». ΧΥ]], 11. αἱ ἡμέραι μου παρῆλ-- 
θοὸν ἐν δρόμῳ, ἀϊ65 πιεὶ ἐγαπίογιοε ὧν ὄυτθα, ἢ. 8. οεἰόγέξογ., 
Ῥεαϊαι, ΟΧΙΕΥ͂ΙΙΠ, 0. πρύσταγμα ἔϑετο; καὶ οὐ παρελεύσετα,.. 
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Ῥτδδβοθρίππι ροδυΐξ, δὲ μοι ἐγαημορυϑα ϑέμν, δας 16688 οἷ8 ἄε- 
ἀἰϊέ, 4088 ποι νἑοίαπέ. Ποεγολ, οὐ παρελεύσεται, οὐ παρέλθη,. 
οὐ παραλείψει. Ἰοτοια. ΧΧΧΙ͂Υ, 18. τοὺς παροληλυϑόξας τὴν 
διαθήκην μου, 11108, ααἱὶ οἱοδαγσέ ξοδάπ5 πιθυχ. Α1188 παρα- 
βαίνειν δοὔδιν βθιδὰ υϑυγραίησ. Ὑγ146 διυρτὰ ἴῃ παραβαίνω. 
πο.  ϑᾶτι. ΧΥ ΤΗ͂Ι, χὅ..ὄ .δ1 παρέρχεσϑαί τενα 6δῖ 1. 4. ὑπερβαί- 
ψειν (ᾳυα νοοῦ ΓΟΧΧ Ἀ. ]. υδῖ δὴ), δὲ ποῖδε: δμῦϑὲρ αἰέφιισπι 
ϑΗρΟΓαΥδ, Ἀγαθοθηῖγα, “Μ4μ. Ῥτον. ΧΙΧ, 11. δὶ παρέρχεσθαι 
φδῖ περ ἐσ ογθ, ΠΟΙ ΘΏΥΩΣΘ, δὲ ὁχ δἀϊυτοῖο ποπ Ρεπγο ὧο εἶ» 
οἰδοὶ, “γι. Ῥβαϊπι. ΤΙΧΧΧΙΠΙΙ, χ. - πὴν Βόρτ. ἔγώγιθθο, ριῸ- 
ὀδάδ. ἴον. ΧΧΥΤΙΙ, ὃ. - πὰν οἵ γὴν ομαῖ, Τ δι. ΤΥ, 28. 7 βα- 
σιλεέα σον παρῆλθεν ἀπὸ σὸν, τοραυπι ταυτὶ ἔγαπδὶῖξ ψο] γ8: 
οεδδὲέ ἃ ἴθ. Ὅλη. Ι7Ι, 12. τὸ δόγμα ἴηδων καὶ Περσῶν οὐ πα-- 
ρελεσεται,. 80. τὶς, Θἀϊοῖιπι ΜΙ δάοτασ οἱ Ῥεγβϑγῦμι θηιο ἐγαηϑ. 
φτεάταὐων. σογοῖ. παρελεύσεται, παραδράμῃ παρέλϑη. απ. 
ΨΙ1, 1ά. ἐξουσία αἰώνιος, ἥτις οὐ παρελεύσεται, ροϊοτιεΐα δοῖοτ- 
18.) 4086 ἡοῃ ἐγαηϑέἐξξ. -- Πϑ, ἀδοεπάο. ΝΌπι. ΧΧ, χ0. παρὼ 
τὸ ὕρορ παρέλευσόμεϑα. - ἮἸῸΨ,, δίο. Ὅδα. ΧΙ, .-ι. 8660. οοὐἁ ὦ 
᾿Οἷμε. κατὰ τὴν χώραν ἐκείνην παρελεύσεται. δῖπε ἀπρῖο ροτια- 
ἴδγαηξ ἼὩ» οἵ, Ὁ». Νίδρπα δπΐαι δαταυΐϊξυ8 ξαΐϊε ᾿ἐτογαγαμ, 
ὦ οἵ Ἐς τὐᾶάο. Οοπξ, αλν»αείξ Οὐδο. Ογεξξ. εἐγοα ἰσοΐζογδηὸ 
Οοαώ. 2185, λεῦν, Διὲρδ. γ778..-- ἈΔ9), δροπάδο. Ῥτον. ΧΧΥ͂ΙΤΕ, 
15. ὯὈῚ ᾿ἰτοτ8. ἔγδῃβροδιιῖβ Ἰϑροσαὴξς Ἴ:2Ψ. -- ΠῸΒΡ. Εχοά. ΧΙ], 
«αἤ. Νοιΐομο8 ἐγαγδαινα δ Ραγοοπαϊκξ πὶ ἤδο οταῖξου β δογὶθ 
χηϊηΐπηθ δπῖ ἀΐνοιβαθ. --  ὝΩ,, σοηδόννο. Τοῦ. ΧΙΥ͂, 16. οὐ 
μὴν παρέλθῃ σε οὐδὲν τῶν ἁμαρτιῶν, ποτ ἐαέμεε τα αἸϊφυ! ρ60- 

᾿ φαΐοτυπι τηθοζβ. Ρχαδοῖθσθα. Ἰοριτος ΤΏ δῃ. ΧΙ, 26. 560. οοἄ, 
Ὀλὲφ. Δ 1811 εἱ 18 ἴόχῖα ϑῦτ, τοδροπάοθι, Αἀάϊε, Β5 1. Χ, 

ᾧ, οὐ παρῆλϑεν. ἀπ᾿ αὐτῶν' λόγος, πμΐ] δοτυαι ἡμὲς ἐγγέξιεπι. 
ΤυάϊιΒ. ΧΙ, 10. διθ μὴ παρέλϑης τὸν λόγον αὐτοῦ, Ῥτορίθεεα 
ὯΟ]1 δ6᾽}6}6 Θἷτι5 Θομπδι αι, -ϑέγδο, ΧΕ, 420. ρὲ παρήλϑεν 

φδβῖ 1. 6. ἐκρύβη ἴτι ρα δ Σθιι8. ' Στ ἢ 
ΟΥ̓ΠΑΡΕῬΧΟΙΜἝΑ͂ΣΙ, ποι ῥγασέογροοι πγῦ Ὅτι, εἶδν 

δίοέο ἃ (ᾳεδογοπο, Ἀ. 6. ατιπ ξέεεσ Ῥγαεδέο. Ἑ;χοᾶ. ΧΧΗ, ὃ. 
τ ΠΑΡΜΧΏ, οαὐλέδοο, ργαοῦδο, φιῃρρδαϊέέο, ξασδαδθο. “ΝΌΣῚ 
Ἡ!ΡΆ. διαδέϊἑο. Ῥδαϊαι. ΧΧΈΧ, ὃ. παρέσχου τῷ κάλλεε μου δὺ» 
ψαμιν, διιρρεαέέαϑεξ ῬηἸΟ εἰ τε άπ τθθδὸ νἱτευτθῃς, --. 550}} 
ἩΙΡΗ. ἐπέοίερσο. «Α4. Ἰοῦ. ΧΧΧΙ͂Υ͂, 27. παρέξει. Τια βέοίδειδ. 
ϑεά οχηπία δαᾶσο ἴα} πἄα, φοσιπηιθ ἰοσο δυπὶ δυο τυθηάδ,, 
086 ΒΈΡΤΑ 8. ἡσυχία Θ᾽ Ὁ. 20. οἰυβάθιι οαρίτὶδ Ῥτοϊδία σϑρϑ- 
χα) ΓΤ, -- 123, 60. ᾿ ϑγηπῖπι. 1ο». ΧΧΧΙΥ, 5:1. παρέξει. [άοαι 

Ῥβ6]... ΧΥ͂ΤΙ, 48, οε Οὐδε]. ΥἹ1, 22. - πῶ, ζαοῖο, ὅγπιπι, 
Ἰοὺ. Χ,, 12. παρέσχες μους Ῥγαοδειέδέξ πιξλὲ. μέρ. ἐγέδωοίν 

γυξἠὶ; Οοπδίσαξζον 10] ν ΟΣ ἽΘ... ϑῖτγδσ. ΧΧΙΧ, 4, παρεῦχον 
πόνον τοῖς βοηϑήσασιν αὐτοῖς» [ἀοθδδογμνέ περ ὀΈματα 118.) αὖ 
δΌΒΙΘνδσιῶϊξ 608, σομξ, [.0τοὸ. ΧΙ, 7.. 1 δᾶρτα ἀγωνα παρέχῶ- 
δίο δείαπι «4γῤθέορλ.. Τίωέδο γ. 20.: λλα σου παρέξω, πραγματα, 

ΧᾺ 
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ἐδ ἾΝῚ γασοδδαπὸ πϑροῖϊυπι;, Οὐοπε, “δὲ “41εἰ ράγοποπι Τ 1. 1. 
Ἐρ. 30. Ρ. 124. οἴ 4080 δὰ δυπάριῃ οχ πἸγοάοίο. δὲ ἰγγίαπο 
βοῖαὶ βογρίονμδ, δὸ 7ος. Ν,, Τ' σ. ἢ. νι 860. ΧΥ͂Ι], χ5. αἰτία ᾿ 
φαρέχουσὰ τὴν βάσανον. «Ῥοἰγό. 1, 20; 10. πολλὴν αὐτοῖς παρεῖχϑ 
τοῦτο τὸ μέρος ϑυσχερίαν.. -- δ᾽ 1ὰ6 4110] 8. ἡσυχία. ' 

ΠΑΡΕΙΤΌΡΒΕΒ' Ώ, λονίον, αὐλονέον, 1ἴἴ, σογιδοῖίον, γΐζέξά 
ξο, ἐοπῖο. Ὁπ5 ῬΙΒ, ἄποο.. ϑὅγπιπι, 165: 1.8, 18, γγο Ὁ2, μι 
Οἱοῦ , παρηγορῶν. ΝΘη δτδέϊτου, δυπι Ε5Π5Σ 1658, 864 Ὁ 
Βοο δϑῆδιὶ δοφθρὶξ δὲ ἱπι|6]]οχῖτ, Ναπι ἀμοδγο Βἷσ πιοίδρῃοσὶοθ 
δἀμιθοῖοτ ἀ6 σσηπδοέαέογο, ηχωὲ ἱμρεπέοπι ἀμοὲξ οὐ πρᾶττε. ρΡΥθ.. 
λοπαϊἑξ, ἀπ ὰδ ϑτίαπι ΤΧΧ ρϑὲ παρακαλῶν τταπϑιαϊοταπῖ. ΟΟὨΝ 
66.ὄ ΧΙ,, 11. Εχοᾶ. ΧΥ͂, 13, Ολαϊάασιο Ὦ. 1. 3551. Αἀάθ 
ὅγηυπ. Ῥε. ἘΣΧΥΤΙΙ, 31. -- Ὡ2πϑ. ϑγπιηι. ΟΟἘ6}. Γ΄, 1. 7ε8. ΧΙ, 
,. 1Ἷἄδπι 100. ΧΥ͂Ι, 4. οε ὙΠ χ5. 2ηο. Οδη, ΧΧΤΥ͂, 6). παι 
ρηγορήϑη 5» δοηδολαῤέοησπε αοοερέέ. ἘΣ ὴ τε ; 

ΠΑΡΗΓΟΡΙΖ, ΑΙ, οολονγέαέέξο. 4 Μίδου. Ψ, 15. ΥἹ, 1. 
 ΠΑ͂ΡΘΕΝΕΙΑ, νἱνρίὶπέέαδ, 4. ἃ, νἐγρίπαζέα. 5 
ἴατ, “ερφερξέαίδε, 8. νίγρέπέέασ. Τυὰ. ΧΙ, ὅγ. 58. 756. ἘΖΘΟἘ. 
ΧΗ͂Ι, 5. παρϑενεέων. ποτ τ ς ; 

'Τά᾽ ΠΑ͂ΡΘΕ ΝΙΑ͂, Ἰἄθιι. δρολνη5, 1άδιβ, Τ) ας, ΧΧΊΙ, 
χὅ. "Ἢ Ὁδὶ παρϑένια ϑἰρπὰ οἰγρίπἰξαγὲδ ποῖαῖ, 44]. Τυὰ, ΧΙ, 
57. 38. " .Ν - 

ς ΠΑΡΘΕΝΙ΄ΙΑ͂, ἡ, ἄδην. Ἐπ 505 Ρ]ατ. »ἐγρίπέέαδ. Ὠϑυΐ, 
ΧΧ, 14, 217. 20. 1014, ΧΧΊΤΙ, 17. 860. ““ἰαΐη.., ἈὈ1 παρϑενία 
»ἱγρίπέέαξὲδ δίρνιεπι ποῖαξ, Αἀάο Τυά, ΧΙ, ὅ». 38, -- - 55} 
Ρἷυν. Ιοεθαι. ΗΠ, 4. ϑῖτ. ΧΥ͂, 2. γυνὴ παρθενίας, Ὦ. 6. Ἰπῖοτο,. 
μτεῖο δέοέδοι ὠπον, φμαᾶπε “εὲθ νἱγρέίπεπι ἀμαίξ. Ὀγωδίμα αὖ 
Ἀ,.1, σοι οἱ, 4ποᾶ Βδδο χουρέδιον γυναῖκα νοοοῖ Ηδγοαοί δ 
Οοπξ, 40:89 τὴοχ οσδαϊταπξ ἴῃ νοο6 παρϑενικός. ΜΠΜῚ νετο. 
γυνὴ παρϑενίας 68 ὩΧῸΡ, φμαπν 4ιεὲδ ἑμρθποπι εἰμαίξ, ἀπδῖθηι 
Ἠονταοϑὶ τϑν 3» σε ἀρ θ)]δπῖ, ν. ο. Ῥσον. Ὗ, 18. υὲ παρϑενία 
ΒΟῺ ἴδια νἱγρὲπέδαίδην, ἀθᾶτα ἐωνοηειέσηι,, ογοπι ἀδέαξὲα ἴα. 
ὩΣ γΟΥΒΌπι ΟΧ δἀϊπποῖο δίρηϊιβοθι, Σ}1ἃὰ δοχὺβ χαϊΐοπϑ Βαδὶς 

18. 810 φαοᾳυο ϑγγωδ ἱπίοχρχοίδἭιβ οδδῖ» (Σ Βα ΡΟΣ Ἰζοιοδ 

ΔὉ ΟΝ ᾿αἀοίεδοσνο, ἐμνστιδπι Μογὲ. Οοπᾷ, 7) γέασιοδέ δὰ ίοία, 

εἰα65. Κῇ΄. Τ' Ῥ, Ἡ. ν. δά. δἷο δρῃὰ 7Ζοφορλωπι ΑἹ. 17, Τ,.1, 2. παρὸ 
ϑένος γῆ δῖ ἐόγγαθ ζασίσε, φιαζὲθ ῥγέπια ὦ ογεαξίοπδ δγαΐ. 1 
Ὅοτ. ἾἝΙ, 25. παρϑένοι ϑιπι ἐμνθ,65 τον έμδμο δοχιιδ, δθα] πιὰ - 
ἐγἑπιογιῖέ θα ρδγέθ8, 001]. 27. 28. οἔ Αροο. ΧΙΥ͂, ά. 81. οἴΐδπι [,.85΄ 
εἰπῖ8 νέγροὸ ἀϊοίϊϊτατ, σωξάφιξαί γδοδηδ 6δέ, τὰἰ ν͵ἱγρίηθθ πναδ, 
οαγπδα ψέγρίποι. δίογαι. Ὀὰ, 1Π|, χγ, 56. δὶ Ἡγροτηιηθβῖγα 
Ῥοδῖ- σοπουδιζοτι οὐπὶ ΒΡΟΠ80 νέγρὸ ἀϊοΐϊτατ. ϑεγνέμο αὰ Ἐ τρὶ. 
Ἐμε). ὟΙ, 47. νέγρο α νἱγέαϊΐογδ αἀδέαίθ αἀΐοέέμν, παπιὶ ἑαπι πμα-- 
ἐν [μογὰξ. ϑῖταο. ΧΙ,ΤΠ, 10. ὈΒὲ ἐν παρϑενίᾳ οδῖ 1. 4. Υ. 9. ἐν 
ψεύτητο αὐτῆς. ΠΥ ! ταν ᾿ 

᾿-» 

ὡς 



" 

οδ6 ΠΑΡΘΕΝΙΚΟΙ͂Σ -- ΠΑΡΙ ΗΜ 

. ΠΑΡΘΣΝΊΧΟΙΣ, νἱγρίησιι, ΠΌΝΟΣ» τέγρο, Ἐπ, ΤΠ, 5, 
κοράσια παρϑενικὰ, ριαία8 νἱτρίποο. -- ἘΩΥ9. ῬΙΌτ, νἐγρὲπ 

ες 388. ἔοοϊ. [, 8. δρήνησον πρὸς “μὲ ὑπὲρ νύμφην περιεζωσμένην 
σάκκον ἐπὶ τὸν ἄνδρα αὐτῆς τὸν παρϑενικὸν, Ἰδτηθηῖϊατα δὰ αἱθ 
ΣΠΔΡ18, 481: Βροῖιδᾶ., οἰτουπηοίμοῖα θᾶ 000 ῬΙΟΡΊΕΣ νἰζπι γψεὶ 

 ΒρΡΟΏΒΘΠι 5ΌΠΠ) ὙῈΓΡΙΠΘΏΠΙ, ἢ. 6. Θιρὲ μὲ οἰγᾷο ἃ. ἐϊεροηΐδ (10. 
δροπδαΐα 685 ἐ. . διτεϊ τον Ολδίοητο δραὰ ίμέεαγολδωπι “(φία. δὲ 
Οἴδοπι. Ῥ. 802. τὸν παρϑενικὸν ἀνὅρα νοοαῖ νέγιεπι, οἱ μὲ νέγρὸ 
᾿περϑίξ. οπιθγῶδ Ζ,. ἕ. ν. άιά, νοσαῖ κουρίδιον πόσον. ΒθὩ6 
δηΐπι Ἰδὲ ϑολοῤἑαεέθε Ἰατα ἱπιεγργοίατον τὸν ἐν παρϑενείας 
ἄνδρα γεγαμηπκότα αὐτήν. ἘΞοάδηι δόηδι νὸχ 6ἷ ΑἸ δὲ οοσογτέζ, 
διρἑαϑ: κουρέδιον, τὸν ἐκ παρϑενίας μεμνηστευμένον. ᾿Αἴνε-: 
μιμνήσκετο; ὡς τὸν κουρίδιον αὐτῆς ἄνδρα ἀνέλοι. Συν τῷ κουῤι- 
δίῳ γαμέτη εἰς "Εφεσον ἦλϑε. ιὰθ δὲ ᾿εσγολέμπι ἴῃ κουρίδιον, 
οἱ οομ.ιμιέσγωπι δἂ ΑἸ πεέοπέπωπι Ζ1δ. δ. χ1. Ρ..97. [π. 7πϑορῖς. 

᾿ μείοπέδεια ἔτεαυδαῖουνς οσοῦστις πιαγέξε8 οἱγρίπομδ, οἵ ροηίμαι 
νέγρίπεα, τὶ οχ είπθδίο . )2. οἱ ανπιογέδιι εἰοἐπεὶδ Ρ. 4θ5. 
οδεῖνδαῖ δίδηογμα δὰ Αροο. ΧΙΨΥ͂, ά. Ρ. 457. ΑἸ148 νίκοβ πιδιεῖν 
ἸΠΟΩΙΐ θὲ πη]! ΟΣ Θχροτῖθϑα παρϑένους γοοδθαμπὶ Οταροὶ, γιάο 
Ἐδοπόνιπι 1. ο.. 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ, νίγρο. Ἀδλῦς, ἰάδα, Εκοάΐ, ΧΧΤΙΙ, 16. 
17. Τιενῖς. ΧΧΊ, 15. 14, ἐξ ΔΙἐδὲ δαδρίιβ. -- ὩΣ ΡΊατ. νἐγ 
διιέίαα. αν. ΧΧΙ, ιϑ. - πῶν5, ρμοίΐα. Οϑα. ΧΧΕΥ, τά. 16. 
δὁ5. ΧΧΧΙ͂Υ, 5, 1 Ἀ6ρ.1,2. - πρὸ». σὴ. ΧΧΙΨ, 48,. {ε8. 
ΨΙΙ, 14. 81::.[Χ, 5. ΧΧΧ, 19. 2 Νῖδοο. 1Π|, 19. αὐ κατάκλει» 
στον τῶν παρϑένων, .. η. 5 ΝΙδοο. 1, 1. αἱ κατάκλειστοο παρϑένοι. 
δίο δρυὰ 2) ,οα. δὲς. ΧΤΙ, 42. πολλὴν τῆς χώρας Ῥτο πιαξπα ἐθγ- 
γαθιραγίο, δὶ νι, 2) δοδοίέημέμδ Ρ. 806. 

᾿ς ΠΑΡΓΉΗΜΙ, ρναφέονπηξέο, ρανπιξέέο, οοποθαῖο, γοπεΐίεὸ, 
λίθηι: ἔγαπδοο, εἰ Π4}7 ΞΖ“, τοπιέδϑωδ 3ο, δἰαηρμόδοο. 
πε, ἑέαν. Ῥτὸν. ΧΥ͂, 10. ὑπὸ τῶν παριόντων, α ἐγαπδεμηξεδιδ. 
τὰ Βὲοίδως Ἰγοπιπιΐπε δεοιῖαβ, πθο Δηδρθοῖο ἰοχέῃ μϑριδίοο, 
6 4πο ]υου]εηῖος ἃρρατοῖ, ὑπὲὰ κῶν παριόντων οχρτίπιοεο μοῦτ. 
τα δι Ὁ, τοἰπηιοπεξ δοπιέέαπι, ὉΡὶ οτῖαβ86 Ἰθρεταπὶ 39» 

πἰδὶ σϑροθθσθ στι8]156 παριέντων. μὲ ἀεπβεοέμπὲ ἃ γϑοέα νἕα, 
ᾳυοά τοπίανῖϊ ασσογδ δὰ Ὦἢ.}. - Ὡδπῇ ΗΙΡΆΏ. δέέδο, Επ18. 
ΨΙΙ, 4. παρῆκας. 68 οβιεπάϊέ, εἰ μου νϑέραπι τοεϊπόπδυπι 
εοἴ, Ἰεροπάυμι 6586 παρῆκα, ἰάᾳφιο να] δρίαμι 6886, δὶ πῦρ“ 

ἅο νοτγιδίογ : οπιξέξογοπι,, αἰἐδοὶπιέαγεπι,. 86 ἀ6 406 οοπιηιοῦβ 
88 [Ὁ] Ἰεοεῖο παρήκουσας, δαὶ δἰἰΐ Πἰρτὶ δρϑπῖ, -- ὉΔΠΩΠ 
Ἡϊρ. ἑπδαπίο. «Αφείία τ 88υι. ΧΧΙ, ικ5, παρίετο 580. σο(- 
εν. Ῥγοοορέμθ παρείετρ. Ἰσπεῇ, τταπϑιυλῖι ; ργασέεγίδαί. 

Ψειβίομοπι ἤδη “4 4εέαθ ΘΧρτθββὶβϑα νἱάετυν Κ᾽ αὐθαέμδ, αἱ 
Ἄαρϑῖ: οοἰΐαδοραέμγ (50. Ργδ6 ἰδβρυοτα, φυθπὶ 6 οογο νι ἀορα- 
ἕωτ δἰυυ]αΐας δἰ. ἔυτου) ἐμέθγ πιαπῶδ δογπε δὲ ἐπερέπροδαί. 
Οδεϊοτιπι Ῥοβὲ πωρέετο δχοϊάοτυηι γοῖρα: ἐν ταῖς χερσὶν αὖ" 
τῶν. - ὑπ, ἀφήοίο, ἀοϑέείο, Ἑποὰᾶ, ΧΙΥ͂, 12. πάρες ἡμδῶν 



΄ 

ΠΑΡΣΙΜΕΙΝΟΣ 45) 
᾿ ᾿ 

ὅπως δουλεύσωμεν τοῖς «ΔἸἰγυπτίοις » δἔσιε πὸδ ΑΘΡΥΡΕΙΐδ δουνῖτα. 
Οἰοο9. ἑὰ Οοἰὰέ. παρες, ἄφες. ϑμέάαδ: πάρες, ὑποχωρησηνε 
1 86πι. ΠΠ, 5. παρῆκαν γῆνγ Ὠ. 6. αεγοίίᾳφμονετξ ἴοττϑτα. σ Οἰοδδι 
ἱπ Οαμέ. ϑονὲρέ. παρήκαμ, παρῆλθον ἀπολαβόντες. “- ὉΠ. 
ΝΡ. ρογέμγδον. 4 ϑᾶτὰ. ΤΥ, 1. πάντες οἱ ἄνδρες ᾿Ισραὴλ παρεί-- 
ϑησαν, Οὔ 68 νἱτὶ ἴδτδοὶ σἰαπιβωφεοεδαπέ, Ἐ. 6. ρεγέεγγέξὲἑ ϑιεγξο 
“ Ὁ ΝΙΡΒ, δαξέρον. Ἰετθην. ΧΧ, 9. παρεῖμαι πάντοθεν, 65-- 
οἰμέμδ δέγν ηάϊαυθ. ΠἾ86ογοῖ,.. παρεῖμαι, παραλέλυμαε, ἐκλέλυ- 
μαι. δέγπιοπάϊες ἀρυιὰ 1 Ἀοοσονγδέμπι δα Ἀ. 1. Ἰερεῦδῖὶ πυροῦμαι- 
- Ἴ2}. τον, ΙΧ, 16. - ΒΒ, ἐτραπαάῖο. Ἰδτατα. ΤΥ, 51. παρή-- 
σει τὰς χεῖρας αὐτῆς, τειαιϊιϊδξ τιϑηπ|8 58.185. ἴπ Βδο ΟΥ̓Δ ΘΙ 18 

. δεγῖθ οἱερδηιῖυα ἀχοΐθπ) εϑὲ τπάσρδ γεπέξἐθ᾽6 (απο τη ρ}8 σοη- 
γοοΐὶ χαρέπιαίέδ αὖ ἐπίογζοοέογέδμο, αὐτὶ Ὠϊο Ἰοαυδηῖδβ ἰηῖτο- 
ἀυσαπῖαγ) 40 8π|) δαρὰπεῖεγο. - 5, ἀφβοίο ΘοΡὮ. ΤΠ], 17. 
ϑάρσει, Σιὼν, μὴ παρεέσθωσαν αἱ χεῖρές. σου, οοὨβᾶο, δἰοῦ,᾿ 
πὸ γοιπέδ859 ἥαπέ τηϑππη8 ἴμδθ. Δίφε. ϑγπιπι. α ϑδτω. ΤΥ, 1. πα- 
ρεἰϑησαν»υ ὉΔῚ ΤΙΧΧ ἐξελύϑησαν ΒΔΡεπῖ. Ζδογοῖ. παρείσθω- 
σαν, παραλυέσϑωσαν. Α4ι. Ὅξαυι. ΧΧΧΙ, 6. παρήσεε, ργαφ-- 
Ἐεγηιδἐέθέ, ϑῖχαο. ΧΧΊΠΙ, 2. καὶ οὐ μὴ παρῆ τὸ ἁμαρτήματα 
αὐτοῦ, 61 ποι γοπιξέίαξ Ῥεοοαῖᾶ εἴὰ8. Οοπξ, Ζες, Ν, Τ. «. 
πάρεσις. οογοδέωδ: παρίημνν, ἐῶ, καταλιμπάνω, συγχωρῶ, 
αγίημει. ' ' | 
᾿ ΠΑΡΕΙΜΕΙΝΟΣ, ρατῖ, ρταθῖ. ρδ88. γοπιΐδϑιιϑ, τιον ἰδοίιε, 

οὐπίοπιξμα,, ἴἴ, τπαοὶϊδὴξμδι. "5 τς, αδὲΐξ πιαπδ., Ἀ. 6. μέγα 
ἐχλαιιδέαο 4πὲ. Ὅσοι, ΧΧΧΤΙ, 56. 560: Οχονε. παρειμένους. - 
ΣΡ. Ῥατῖ. Ῥδ8. αεγοἰοίμ8. Ὅσαι. ΧΧΧΤΊΙ, 56. εἶδὲ γὰρ αὐτοὺς. 
παραλελυμένους καὶ ἐκλελοιπότας ἐν ἐπαγωγῇ καὶ παρειμένους, 
νάϊ δῖα 1105 Ἔχοϊαΐοδ δὲ ἀδβοϊθηῖϊθβ ἰπ σδρεϊνίταῖα ἐξ 
πορίροίοδ. Οἰοςε. γεπι. παρειμένους, παραλελυμένους. ἴϊὰ εξ. 
Οἰοδ. Ηῖδ. ἐπ ὐαπέ. 58. - χὰ ἔοφδηι. πιαοίϊοηέα. Ναια. ΧΙΤΙ, 
41. τές ἡ γῆ» ἡ πίων ἡ παρεεμένη 3 418]}8 ἴϑττα ἢ δὴ ρέηροΐβ, δῇ 
πιαοίίσπέα., Ὦ. 6. δέογεῖδα -- δ, αοπιΐασιιθ, δεπιξέϊδ, ΝΑ]. 
ἩΙ, 9. παρειμένους 860. οο, δαγόονἐπ.' οἰ 6ἀ. Οοπιρῖ., φυοᾶ 
Ῥιρολογοιτι Ῥγοΐμδδ. φμέπηια Ὁ. ὅγ, ἃ ἀοοῖτί πα ϑδγπιπιαολὲ ρτο- 
ξεοῖυι νἱάεῖατ, ϑαηι ἀυΐεπι παρειμένου ἰδὲ πορ ἰδοέξ, σοπεοπιεὶ, 
πίλεὲ ἀαϑϑοεϊπιαέέ; ἀτιὰθ τεϊ! αὶ ἸΙΡῚῚ ἀπερδιμμένους ΒαΡοαξ, ἡ 
δίτϑο. Π|, τὅ. δὲ χεῖρες παρειμέναν οοπἰπηραπίας οὐπὶ χαρ- 
δίαις δειλαῖςγ εἴ ἀϊουπῖις ἀογεέπδο, φιξ πο δρεπιὶ δια, ἐπ Πδὸ 
Ῥοπεπὲ, πιὸ αὐ διπι ὑγϑοες ξαοίεηί, 1Ὁ. ν. 1ά. χαρδία παρει- 
μένη 16 τεϊδυίίυν, ααὶ οὐ δάνοτδα ἀϊι ἀυταδεία ρενάπηϊ δηϊ- 
τοὶ οοπδιδικίδηι, δὸ ἀδερϑγδῃξ τηοτ]ου]οβὲς Ὡδὲ νι, ϑγγωδ οἷ 
Αναδε. ϑῖτδο. 1Υὦ, 52. νωϑρὸς καὶ παρειμέψος ἐν τοῖς ἔργοις, 
ατάτι8 οἱ γεριίδδι8 ἴῃ Ογροσίρυβ δὰξ περοῖϊΐ8δ ἀδπιδηεδι:8. 
δῖταο. ΧΧΥ, 46. χεῖρες παρειμέναν καὶ γόνατα παραλελυμένα, 
Ἰοδῆτ8 γοιί8848 δ ροπα δο]υῖα. Οὗ. Ηδδτ, ΧΙ͂Ι, ι2. Πεογοῆ, 
παρειμένος . παραλελυμένος, ἐκλελυμένος γ παράλυτος, παρεωρα- 
μένος, τετελευτηκὼς), ἡ καταπεφρονημέγος. ' 
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αβ ὁ ΠΠΑΡΙΝῸΣ -ὮἪ ΠΑΡΙΣΤΗΪΖ - 

ΠΑ͂ΡΙΝΟΣ, Ῥαγνίπεξ, πειαγηπογϑωδ, 6 ατο ἑηδίδα, ἡπα Ὁ ̓ 
ὑμογο ἀἐνίξσ, πα’ Ογοίασωπν ἐῃ Δ εραδο πιανὲ. τῷ σο;ῖτ. 6 υὐνεὶ, 
παντοῦ. Ἐδιδ. 1, 6. «4. Τλορά. Οδαι. Ὗ, χ5. Ὑ1ά6 δοολαγ. 
ἐπι Ἡΐόγος. Ῥ. Ἴ. Ῥ. γιά, 

Δ ΘΟΣ ΠΑ͂ΡΙΝΟΣ, νεὲὶ 1ΠΠ4'}0Ὀὴ'᾽)ΟΣ, αρέα ρανέπε, 
ψε]ραγέμδ, Ὦ. 6. πιαγπῖοῦ (αἰ Κμίραέμα αι Ῥατ. ΧΧΙ͂Χ, 2. ᾿Ἰσϑη8- 
10}1:) ραγέωπι, ηἱοὰ ἔαϊς οσαπαέάωπι. ὠὰ ἃ ὠνω, αυοὰ ἱπ 1, 
ἌταΡ. ποῖδὲ οσπάξεεαίεπε 6586. ΟΟμΕ, δοίδέμπι Τ. [11]. Ρ. δ10. 
Ἐδι8..1, γ. “42. χΡᾶν. ΧΧΙ͂Χ, 4. Οοπῖον Ζ δολονὲ Ῥγοΐμδα. αἷδ 

’ Ἅ ενβε. σ6. Κῦ. Τ᾿ ν. 86. Τὶ οῖταν 41186 νϑῖοσιροβ λέϑος λυχνεὺς» 
ἐαρὲδθ ἰγολπέξοδ, Ἐ. 6. ἐμοογπαγίμδ, αποπίαπι δὰ δυιφογηδδ πα 
Φυη] 0018 οδοάογοῖαν. γ7͵1ι40 486 ὁχ ““ἐλόπαθο οἱ δίξπεέο αἴοτκς 
«“Βοολαγέμα λα. Τιν. 1. ο. χά. ρΡ. 44γ. υδῖ οἰέδπι ὁχ ϑέορλαπο 
οὐδβοιναῖ, φυοᾶ ῬΑΙΙ πο, Θ 410 πΙΔΙΠΙΟΣ δἰξ δσαΐζυαι, 24α:-- 
Ῥέδεα ἀϊαοῖυβ δῖῖ, Οοπέξ, οἰ Φοσγολέωπι γ. λυχναῖος. «Δρυᾶ δυπ- 
ἄθαι Οτδαιτιδείουπι λύχαος,, νοὶ, Ὡξ νἱτὶ τα ἀχε15δ᾽πιὶ ΣΘρΡΟπΘει- 

- ἄυσπν οδηβθηξ, λύγδος 61 λύγδινος λέϑος Ἔπροπῖϊαν λέϑος εἰς 
τὰ ζωδιὰα (ἢ. 6. δαρὲθ αα ϑδοιέρέμνγαπε ἀπέπια ἐξτντε πιῤπμέογιεσε 
αὐπλιδέεμῳ),. ἢ ΤΙΠάριος. ἸΜατταοσ. δαΐῖθπι, “40ὸῸ Ῥϑτοβ οὐ] δτὶδ 
ξαὶϊτ, οἀπάϊάιυπι ἔμϊ886, ποῖα 7ποπιασ ὧδ Φίπϑαάο αἀ 8ὲ6-- . 
»δαπαπι βγεαηξι ν. Παρος, οἴ εχ δοάθιιν πιδτιοσθ δηϊοσίοσα 
ΕΠ} ΤοΙρϊοὶ δοάιβοαῖϊα 6588, δυοῖος δὲ  εγοαοέμα ᾿ἰδ, 
ν .« Ο.. Ὁ2. . ' : 

ΠΑΡ ΣΤΗΙΗ͂Ι, αὐϑέο, αἀοοϑαάο, παΐπέδέγο,, ργαθϑέο 9,78, 
δέγνίο,. ρῥγάθδιπι, Ἰζ. ϑέαΐμο, δἰδέο, οδέδπαϊο, ἀρρεμάο, 601.» 
δἰϊέμο, οοποῖέο. Ἀπδιε, σμέπιδ, Ἑπχοά, ΙΧ, 52. ἢ γὰρ κρεϑὴ πα- 
ρεαεηκυῖα, Βοτάθοπι Θπΐπι δέαηϑ, 80. ἰῃ ομέπιο 5. οαὐαϊπὲδ Ὠξέδ-- 
δαίμων. Ῥοῖοϑδι ᾳφυοαυ τοάάϊ: σογπιΐγρατδ. -- “ΜΊ3, 2 Ἀ6ρ. ὙΠ, 
ἃ. 860. Οοπιρέ. παρέστη. Τιορο. παρέσται ἃ παρεῖναι. - ὈΝΛΒΠ 
Ἡϊρμ. ἐπέσγνθῃτο. Ιοτθιω. ΧΥ͂, χι1. εἰ μὴ παρέστην σοι ἐν καιῤῷ 

τῶν κακῶν αὐτῶν, τἱϑοὶ ργαδδίο τἰδὲ 7ιεέδϑοπι ἴπ ἸΘΙΡΟΣΘ -πι8]0- 
. τὰ ότι. Οομᾷξ, Άοπι. ΧΥ͂Ι, 2. ἃ Τίπι. ΓΝ, 17. - ΧΗ 
Ἢ !ρΆἘ. ἃ ΔΝ . δέδίο, οοἶέξοοο. σοαη. ΧΕΙ, 2. παρέστησεν αὐτοὺς 

ἐναντίον φαραὼ. ϑ{ξέϊέ 608 οοτᾶται ῬΆδιδομθ. Οουξος Αοῖ. 
ΧΧΊΙΠΙ, 355. - -ΟλὴΠ ὁ8814, ΑΡΒ6], ξιωπειρέξιροδα οοποιγρο. Ὠ δὩ. 
ΥΙ, 6. παρέστησαν τῷ βασιλεῖ, αοοοραάοδαπὲ δὰ τοροι. Ζἴθογ-- 
ολέμε: παρέστησεν,» παρεγένετο. -- ΣἾΔΣ ἨΠΠΏΠ γ) ἀπιεδιῖὸ αὐ μ6. 

. «([.5 αἰτοιμέμδ. 1 ὅδ. ΧΧΥ,, 27. τοῖς παιδαρίοις τοῖς Ἰταρεέστη.-- 
κόσι τῷ κυρίῳ μου, δοτνῖδ, 41 αὐϑέαπε, Ἦν. 6. αυΐ δογνίμπέ ἄο- 
χαϊηο τὰδο, δαΐ ροΐϊϊθ: φωΐ δοηιεεηέ" ἀοταϊπαη τϑσι. -- 

, πρἢ. Ιυά, ΧΙΝ, 11. 5860. Οσογι. Ὧ1 δέδέογε ποῖδῖ. -ὀ "Ὠδ ζΌ, 
7εγομίωνα,. ἀἄοππι, 7π0. ἃ θαι. ΧΙ, 8. νοῦβα' βοῦτδθα Ἐπ ῸΣ 
ἨΠΣΣ ὨΝΌΌ Ὁ))ΠΙΕ,) ϑδοιεξιρτιητε6 ἐδὲ διὲπι ζδγοιέμεπν 8. ἐἰογεεπι γ6.. 
“ἰδ, ἰτὰ τγταμδῖαϊέε; ὁπέσω αὐτῶν τῶν παρεστηκότων τῷ βασιλεῖ, 
ἢ, 6. ρΡοβϑῖ θδαϑ, 401 δάβίαρδιηϊ τοδὶ: 4086 ψοϑῖο,. 81 γϑθοῖθ 66 
Βαρϑγοῖ, δυο βθηδυπι οἔβοογαῖ: οβιθϑϑυτι ἈΘΠΙρΡΟ 6556 Ὗ χδηϊ 
6 Ρδ]διῖο σερὶο, 118 δ ρυδθοοϑϑθείμε σηληϊοῖτὰ σορίῖ, ᾳἀπο8 

΄ 
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βεσαῖτβ ἔαεεὶε Ὑ εῖα5. ᾿Αὐπιοάσηι ἱπορῖε. ἸΝδπι σαστδυμ ρα 
διυϊεεοῖ Βαθοοθ σοιηπιδιιοσζατὶ, 4086 δὲ ἔρϑδϊα Πιἰβιοτγίϑηι χαΐν 

; ἰπι ροτιίμοηξ. Νϑο ἔοσε διὸ ᾿πιογρτοϊδιϊουθπι ἴοκῖϊα ΒΟΌΤ., 
βδεοαπάυτι 4π6πὶ ὃς ἢδο Θχρ]ϊοδείομο οοπίτασίαπι ἀϊοδτιοειν, 
ὨΘΙΏΡΘ τλΐηδέγ08 ΤΟΡΊΟΒ Ὑ τῖδπι δ υδασιῖζοβ 6886. Ἐπ πιδᾶ 80 πω 
τοπεϊα Ἰοοο αὐτῶν τοροποπάυπι δβὶ αὐτοῦ, υἱ δὰ Υτίδηι τοῖδ- 
ταῖυξ. Απίο τῶν παρεστηκύτων τῷ βασιλεῖ δῸΡὈΙθπάσπι ν᾽ 46.» 
ἴων, δὺξ ροΐξιιΒ σοῖο ὁχοίαϊὶ εἷς γα] τὶς, ὠπῖϑ πεὶη δίγΟΥ ΠΕ. 
τερίογωπι, ὮοΟ 608}: Υσίαμπι ἀἰδοεἀδηΐοπι διαϊπι δι θβδεουῖαδ 
881 ὉΠππ8 το δίσοσαπι τορίοξαπι, 40} Ὠθρ6 ορϑόσνασες δύσῃ, 
νἱἀετοίᾳυθ,, δὴ τωδιῃάδία τορὶϑδ ὀχβϑϑαυογοῖυσ. Οοπβγηδῖὴς: 
Βδθο ἱπϊοσργοῖαϊζο οοπιπιαῖθ 10., υδὲ ἀϊδοσῖθ πδιταῖυσ, ἔῃ ἀϊοδς 
ἴυπ) 6886 αν !, γιίΐατη ποὺ ἀοδβοδη 886 ἐπ ἀοπιῦτι 8081). 
Δἀπιοάππα “δυΐθαι ργοραῦ}]6 οδε, 250. 7πέ. Ἰοοο ὍΜΩΣ 16 ρ18586 
Ὁ, οτλ νὸχ παρεστηκος Βαυπὰ τατο τεϑροπάδθε. -- ὥχϑὲ 
5νοὴἢ, ΝΊΡΒ, οἕ ἨΠΒΡ. ἃ χη. 1 5δ:. ΧΙ, 7. 860. δατ. 1 581). 
ΧΧΊΙ, 6, πάντες οἱ παῖδες αὐτοῦ παρειστήκεισαν αὐτῷ, οὐρηεα 
δεῖνὶ οἷτι5 δἀδίδυδηϊς 1}. Μιὰ εἴ ν. γ. γον. ΧΧΈΪ, 20. 
ΖΔΟΒ. ΨΙ, δ. 1[0}.1, 6. ἦλθον οἱ ἄγγελοι τοῦ ϑεοῦ παραστῆναι 
ἔναντι (41. ἐνώπιον) τοῦ κυρίου» Ὑδαϊοῦδηῖϊ ΔΏρ6}} οὶ, υἱ 8[8- 
τοηῖ οοτϑηι Ὠοιιΐηο, δ. 6. υἱ πιέπεδέγαγοηέ ϑοιαῖθπο. Ὑιάο οἕ 
ἴον. 17, 1. δὲ οοῃῆ ]οςᾶ, ἅπ86 ροϑβϑῖθα ποῖδῖα δβυμϊ 6χ 1 ὅ8:). ̓ 
ΧΥ͂Ι, 21. 22. 1ΈΆΡ. Χ,8. ΧΙ], 6. εὲ 1,πο. 1, 19. δὲ δά ὁπ» 
ἄθηι 3 οὔξεπι ». 5397. πδὸ ποι Ζεγέζοησωπι δά “εἰΐαη. Κ΄. Η. 
ΤΠ, ά4άά, Ῥεαϊηι. ΤΊΧΧΥΤΙ, 16. παρέστησεν ὕδατα ὡσεὶ ἀσκὸν, 
«ἰαέμέξ ἀ΄υ 8 ἴαπηυδπι υἴτοπι. Αἀάο 256. 2 ϑδᾳι. ΧΥ]], 30. 
ὄγπιπι. “ λεοα. Ῥδαϊπι. ΧΙ, 10. - ἸΌΨ: ΟΠ, Καὶ εἴ 
ἩΐρΒ. Τιονῖς. ΧΥΙ, 7: παραστήσει αὐτοὺς ἐναντίον κυρίου πρὸς. 
τὴν ϑύραν, φἐδέεέ 1105 σοτᾶπι Ποαιΐπο δηῖθ ὀβῖίασι. ΝΌΠ. 
ΥΙΙ, 2. οὗτος οἱ παρεστηκότες ἐπὲ τῆς ἐπισκοπῆς» Ὦ. 6. ΡἈΥαθ. 
ἐγ" Ἰιυδῖγαιίουϊ. Ώδυξ, ἔ, 58. ᾿7ησοῦς υἱὸς ναυὴ ὃ παρεστὴη»- 
κως σοε, ἴοϑυς 1108 Νανο σασέαηδ ἐἰδὲ, Ἡ. 6. πιὲπίϑέεν' τὰν 8. 

᾿ τά οἱ Τυά. ΠΙ, 19. 1 Ἀθρ. 1, 2. Ὥρας, Χ,, 8. παρεστάναν 
ἔνανες κυρίου λειτουργεῖνγ οἵ δέαγεπέ οοτατα ᾿οχηῖῃο δὰ τϊηΐς 
δἰοσίγαι. 146 οὲ Πδυϊ. ΧΥ͂ΙΙ, 14. ΧΥΠΙ, 5. ἃ 88π. ΧΥ͂Ι, 
341. παρδεστήκξε ἐνώπιον αὐτοῦ, δέαδαὲ σογᾶτα 1}10, πιξπΐδέγα- 
δαε 11}. Ὑιᾶὰ 6 εἴ ν. 22. 1 Ἀορ. Χ, 8. ΧΙ], 6. 52. παρέστησεν ἐν 
Βαιθὴλ τους ἱερεῖς τῶν ὑψηλῶν, οοποέξέμοδαέ τι ἌδοΙ ΒΕ] 88 οαῖς 
ἄοϊοα δχοοϊβοσιιηι. τ 6ρ. ΧΥ͂ΙΙ, ι. ὁ ϑεὸς ᾿)σραὴλ, ᾧ παρές 
στὴν ἐνώπιον αὐτοῦ, Τδυβ ἴετὰοϊ, οοτδηι 480 σέο, Ὦ. 6. ουξ 
δεγρίο. ιὰθ εἰ ΧΆ6ρ. ΧΥΠΙΙ, 15. 2 Ἀθρ. Ὗ, 16. 2 ἈΘρΟΥ, 28. 
παρειστήκει πρὸς τὸν κύριον αὐτοῦ, δἰθέοδαξ 8δ6 ἀοανϊηο 800. 2 
Ἀερ. ΨἼΠ,. 10. παρέστη τῷ προσώπῳ αὐτοῦ.) ἀοοδάεδας ἰἰϊαηι. 
Αἀάο ὅγπιπι, ΙοὉ. ΧΧΊΧ, δ. -- Ἠῶν, ογαϊπο. Ῥδ88]αι. Υ, ά. τὸ 
πρωΐ παραστήσομαί σοι, τι ἀοσεάαπι ἴα. Τιορατυπῖ ΣΝ ἴπ 
ἔας, ΝΊΡΒ, Ῥβαΐπι. ΧΙ ΥΧ, 22. παραστήσω πατα πρόσωπόν σου 

. τὰς ἁμαρτίας σου, οδέσηάαπι οοταπι ἔλοΐα ἔμα, τοὶ Οὗ οαμ]ὸὺς 
Ἁ 
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ἔποδ ροπᾶπι Ῥϑοσδῖα ἴῃα. “εεγοῖ. παριστῶ, οἐποδείκνυμι. Οοπξ, 
4υ86 δχ ρῥτοΐδμϊδ ουδοσνδηῖ δυοίογοδ ἰδυάδιὶ 7} οὐο δὰ Αοι,᾿ 
ΧΧΙΨ, 13. Ρ. 1344. Ουΐδυβ αἀὰ, «41δονέξ ἴῃ Μἥμδοο Βγεῖπ 

᾿ Ὧ]. ἢ Ρ. 117. - ΜΝ, πιδέῥἑο. κ 88πι. 11, χά. μετὰ τῶν χυναι- 

Ν 

κἂν τῶν παρεστηκυιὼν παρὰ τὰς θύρας. οὐπι ταῦ] οτῖθυδ, 4080 
αὐεέαδαηπε δὰ οεἴλα, Ὦ. 6. πιέμἐδέγαδαηξ δαϊα οδβἕϊα: πὶ νἱά, 
Ἡοχαρία. ϑὅγηιπι, ΝΌαν. Ψ7ΠΠ, 4. -οοἈἈ΄βὴρ οβαϊά. δωγρο. Ὦδα. 
ΨΙΙ, 1το. παρειστήκεσαν ἔμπροσθεν αὐτοῦ. δέαδαπὲ ορτϑπι 1}10, 
δ.. αὐ σογνίσπάμηι. - ὩΣ ΒΘΌτ. δωῦρο. ὅγπιπι. ἃ 88α.. ΧΧ, 
“5. 0ν]᾽Ά ΣὩῚΡ. υἱ 6 δ6Γ116 οΥϑί: ουΣδ δρρᾶσοῖ, ποδὶ ααϊδέαγθ, Ὁ" 
ἀδ ἀδ υυλη βεγὶ8 σερὶδ μαι τᾶτὸ ἀϊοίϊίζατ. - δὲῦ, σέο, 168. Ὁ, 
29. παρέστηκαν ὡς σκύμνοι λέονεες. [ἰθότῖιδ. ἔγαπδιο]οτιδῖ; 
ἸΝοπμ}}}5 Ιορὶδὲ6 νἱἀδμῖων μῸ ν6] 5χν. - Ὀρ, ἐξὄνο. ἃ ὅτι. 
ΧΥΊΗ, 12. ἐὰν συ παριστᾷς ἐπὶ τὰς γεῖράς μου χιλίους σίκλους 
ἀργυρίου, εἰ ἀρροπαϊἐθ ἰὰ πιϑιυ8 πιθᾶϑ πα}}}16 81 0108. δγρθῃηιὶ, 
Οὐομηξ. βρτα 8. ν. ἴστημε. -- Ὁ ῬΙΊΉ, πιΐπέδέγο. Οδα. ΧΙ, ά, 
σαρέστησεν αὐτοὺς αὐτῷ: τὶ ἴδπηθα 8]11 τϑοϊίῃβ: παρέστη 
αὐτοῖς, ρῥγαξείο ἐζέὲδ φγαΐ, πιέη δέγαθδαξ ἐξίδ. Εχοά. ΧΧΤΥ͂, κὅ. 
᾿Ιησοῦς παρεστηκὼς αὐτῷ, Ιοβυδ «ὐἀδέαδαξ 1111, Ἀ...6. ἣν λειτουρ" 
γὸς αὐτοῦ, τὶ Α΄φωῖδα εἰ ϑγπιπιάολμδ ἰπτοτρτοιδητωσ, πεὐπέδίογ 
δέω. ίὰο εἰ Νυπι. ΧΙ, )δ. Ὅρκδυι, ΧΧΊῚ, 5. 2 ϑδαηι. ΧΠ,ΙῚ, "7. 
δὲ οοηξ, Ῥζήοολόηέωπι (6 δέξο Ν. Τ΄, ᾧ. 57. δὶ Ζοέαπεπι πὰς 
ρέσταναι τῷ “εἶ δοἄδαι δδηϑὰ ἀἰχίββθ ορβοσναῖ. Αἀάδ δυοῖο- 
χο5 οἰϊαῖοβ Κοὐῆο δὰ Μαιῆ. ΧΧΥ͂Ι, 65, Ρ. 584. δὲ δὰ 1.υο. 
ΧΙΧ, 24. Ρ. γὅδ. δο 4086 βΌΡτα 8]]αῖα βδυπξ ἰῃ ν. ἴστημι οἷ 
παράστασις. - ἔυ, μέαπέο, Ἠοβ. ΙΧ, ι5. παρέστησαν, υὐὶ 
Ἰοοο προ Ἰοσογαηξ εἴη ἀυΡίο πὸ ἡ, ἃ ζῆν, 1. 4. τϑ, [μὲ- 
εἰΐωυν ρεδοῖετοα Νυω. ΧΧΠΙ, 5. εἰ 2πο. Ἵπέ. Ῥβα]τα. ΟΧΧ, 5. 
Ὡθΐ νοῦρὰ παραστήσεταί σοῦ ἂἃθ δυο δἀάϊαϊε, ἐΐδᾷᾳιθ πὲ} το. 
δροηᾶοδς ἴῃ τεχῖυ μεῦγαῖοο. ϑῖτδο ΧΧΙΠ, 558, ἐξ ἀλλοτρίου ἀν- 
δρὸς τέκνα παρέστησεν, 6Χ 8110 νἶτο ᾿ἰδεζοβ σέδέξξ,, 801]. τηδτὶ- 
ἴο δὺο, δυϊ ροιϊτπό: 6Χ 4110 νὰτο Βορίογί[δίθῃι δὲ }ϊ δσοπιραγαΐ 
8. ἀοφιωέγίές 0011. ν. 52. ὉΔῚ Ἰεριίος παριστῶσα κληρονομίαν 

᾿ἐξ ἄλλους ὅγνιδ Ἰωῶλο, δινοίέαηδ, διιϑοξέαηϑ. ι Νῖαροδῦ. 

ΥΙ, 84, τοῦ παραστῆσαι αὐτοὺς εἰς τὸν πόλεμον, τὲ σοποί- 
ἐαγδηξ 11106 (6]Ρ ἢδ08) δά ρσεοαϊῃμ. δίς Οσαδοὶ, ποϊδπίθ 
ΤῬνιδὲο δὰ Ὦ. 1., ἀϊουῖ παραστῆσαι πρὸς τα ἀφροδίσια, εἴ.26- 
ἡιοδέλοηεδ (ρΡ. ιτά55, 15. ἤσεδιν παραστῆσαι τὴν ὀργὴν, ἰτδαὶ 
δαοίέαγα Δϊ σοπιπιονεῖα. ἃ Νῖίασο, 111, 21. εὐθαραεῖς αὐτοὺς 
᾿παραστήσας. οοπμβάαεῃξεβ {1105 γϑααἶδη8., 8. διαϊπιασπι 1}}15 δά- 
ἀθη8. 2 Μδοο. ΧΙ], 5. εἰς τὰ παρασεαϑέντα ὑπ᾿ αὐτῶν σκαφὴ» 
ἔῃ ϑοᾶρβᾶβ, α:δ) σααμοίαθ ἃὉ 10.515 ογανέ. Τλανογέπεδ: πα’ 
οιστάνετδ, ποιεῖτε) ἀποδεικνύετε, παρασκευάζετε. 

,«Π4ΡΟῸΟ4Ὲ Υ᾽ 2, ἐγάηϑθο, ὑγαβδέεγθο, ργαεον δαϊον. Ἄν 
Ἰάδηι, Εζεοι. ΧΧΧΥ͂Ι, 54. 86ρ.1, ὃ, Π, γ. Υ,΄ τᾷ. ὑρί ργαὲ- 
ἐγαγεξ Ὠοῖδϊ. 860. Χ, 8. σοφίαν παροδεύσαντες, 88 ρ᾽θμιδαι 

Ν 
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τ πτὶ ἢ Σ ' γ: 
ΠΑΡΟΖΦΙ ΤΗΣ --.-- ΤΠΙἉΟΙΚΕΙ ΩΣ 44: 

“ρεγηῤηἶοθϑ; αὐἷθυς 1δ᾽ά θη Θρροπτιην ν, 9. οἱ σοφίὰν θερα- 
πεύσαντες. 7οδαρῆ. ἀε Β. Δ Ν᾽ τὸ. Ῥ. ὅδι. αἀ. ἴανογο. Αἀὰς 
}μιοέαπ. ἀ6 πιογέ. ρζεζοδ. ». 46, 8. 5456, ὃ. 

ΠΑΡΟΔΙ ΤΗΣ, ““ἰαξον, ἢ, ἰάθη. Αἴ 4ι. 4 ϑδι. ΧΊΓ, 4, ́ 
Δάάο Πέῥροον. Ἐρέδε. Ρ. χχθὅο, 16. 

ΠΑ ΟΖΌΟΣ, ἐναπεέέμδ, νία, ααξεδ, ἴξ. ἐναπρδέδγιϑ, ν.ἐαᾳ» 
ἔογ, ἢ), φέα. Οθη. ΧΧΧΥΤΊΙΙ, 14. 7) ἐστιν ἐν παρόδῳ Θαμνὰ, 
4186 ὁδὲ ἔπ νέα δὰ Ταπιπδ. - Ἐδ1, νἑαέον, 4 8, ΧΙ, 4. 
ἦλθε πάροδος τῷ ἀνδρὶ τῷ πλουσίῳ, νεοπίεραι νέαίοὺ γἷτο ἀϊνἧ. 
τ. ΑἸ Διδτὶ 101 Βαθθας ὁδοιπόρος. - Ἴ29., ϑργρμδ, ἃ Ἀερ. ! 
ΧΧΥ͂, άά, ἩϊοΟΊοροεσπξ 2. - ΣΡ Ραδτῖῖο Εσθοῖ. ΧΥ͂], 16. 
ἐπὶ πάντα “πάροδον, ΒΌΡΘΣ Οἴππθι νέαϊογο, Ὑ1ά6' εἴ ν. 24, 
γοπιπμέμδ ΘΟ οἷς, εο8 ὨΣΓΟΒΙ 46 ἽΣν 16ρ1686, ϑ8δρ. 1], 5 
σκιᾶς γὰρ πάροϑος καιρὸς ἡμῶν, ὌΠΡταΘ δΏ1πὶ ἐγαγιϑίξδ 6. 

Ῥὺ8 ποδίγιυδ. 880. ΧΥΤΙ, 9. χνωδαλων παρόδοις, δεδεΐατητ 
ἐγαηϑέδιθ. Ἡδεδγολ. παρόδους ̓  διαβάσεις. Οου, ϑωξοογὲ 7λε9. 
ΤΠ. ν. 895. ὡ 

ΠΑΡΟΖΚΕΣΙ Α͂, ρεγερτίπαξϊο, ἑποοίαέιρ. ἘΩΝΔῸ Ὑ ἍΜ 
ἐετα ρεγεςγἑπαΐξέοππι. Ἐποοῖ. ΧΧ, 58. Ὡς 

ΠΑΡΟΙΚΕ" 2,’ ἀοουΐο, παδέέο ἐαπηιαπε ρογοβνέπιδ, δοπιο 
ΠΊΟΤΟΥ ,) ΡΘΤΟΡΤΠΟΥ, αὐνεηα, ρογεργέμιϑ διέπι. Δ, ἰάθιν. ΟΠ, 
ΧΙ, το. ΧΙΧ, 9. Ἐχοα, ΥΊ, 4. 2ὃἑἙὈ αν. ΧΥ͂, ο. δὲ 8110] 886- 
Ρΐυβ, “4. δἰ Τ, ΧΧ 2ἘΒ ες. 1,1. δὲ Ἰερίταγ: παροΐίκει, οὗ 
ἐὰν παροικήσης. παροικήσεες νετϊοπάνπη οτῖξ: δοπιπιοάμπι' 
ἔοομπι ἐγενεπέαδ, μδὲ 5661086 σοπιπιοάα ρὲ ροδείέ, Ῥοδβτυϊαῖ ἢδῆσ 
Ἰηϊογρτοϊδ τὶ θη 86.168 ΟτδΙΙΟΠῚ8, Θχ αὺυὰ Ἢ) τά ἀδῃάυη) 65: 
Ῥεγεργέπαγέροδδε; οἴρταθῖθτθα θδην ζοτητηθη 1 ϑγηιπιαολὲνοτο, 
οἷο, 4φυΐ βαρεῖ; οὗ ἂν εὕρης παροικεῖν, 4π|6πὶ Βθουῖϊαδ᾽ αΠΠΟ6 116 
ἐδ: Κμραΐμδ: θὲ ρογεργίαγο, πρδέρσιιγειρθ ΤΡΡΟΡΟΥ δ, 80, 60 ν- 
πιούεπε ραγεργἐπαϊξἑοηὲδ ἐοσιῶπ. Ῥδβ81ω. Ὗ, 4. οὐδὲ παροικήσει 
πονηρευόμενος 860. ἔα.) ἈΌΪ ροϑδὲ παροικηῆσει Χο γοου]ᾶ 
σοι, 4186 ἔδο0116 ροεῖ σεε δχοίάοθγθ ροῖυϊτ, εἴ αυδηὶ ροβίυ]αηξ 
γψεῖθα Βοῦτ. 9..ν πἢ).. Εδπάδε Ἰδοϊουθπι ταΘΤΌΓ οἴΐδη) 2186 .-. 
δΐμα ἴῃ Οοπώποπέ. δὰ ἢ.]. Κμέρ, πεφιο βαδέεαύἑε"ἑκέα ἐθ πα δὲς. 
ὅπι8.. Ῥβδ]ηι. ΤΥ, 6. 'παροικεῖν ποίᾶτα ν᾽ ἀδέυν οοπνοπέγο, φα΄ο' 
νεπέαγο αα' 'περοέξμεπι αἰδᾳιεοοῖ ρογγοέοπαίπι. Νδτα Ῥτὸ νδτθ δ: 
παροικήσουσε καὶ κατακρύψσυσε, Ἠΐογοπγπιδ ὨΌΘΕ; δοησγορᾳ. 
δυπέμν αὐϑοοπαϊῖο. δϑγπιπιαοδμα δυΐθτι: συνήγοντο λάϑρα. 
Οοπῇ, φιοαμο νο 8. 4γναὖ. εἰ εῦν. ΧΤ, ο. ϑγπιπι. Ῥ841ην. ΤΙΧ, 
δ, δεοΒηπατα ον αοίοροέαπι τι (οπιπιϑηιέαγίο Ὑ, ἩΙ͂, Οαΐοπὰδ 
ῬΡ ΟΟ.. ν. 197. ὅὄγπιπι, Ῥεαῖα. ΟΧΧ, 5. 08ὲ 1ρδῚκ 5. 71ο. 
ἴος. ἯἾΙ, γ. - δ 5. Θ66η. ΧΧΙ͂Ρ, 5γ. Νυπι. ΧΧ, 15. Αἀ444 
ἶπο. θθιθβ. ΧΙ, ι8. - 59, δοπιπιογαΐο. Οδηοβ. ΧὝΤΙ, 8.-. 
ΧΧΧΥΙ͂, 44, Ἐπκοά. ΥΊ, 4. - "5, ζογπιέάο. Ῥβαϊω. ἈΧΧ,.. 
16. παροιχουντων κυκλόϑεν, Γι ραδτιηῖ 52, οοἤ. Ῥβδ]ηι. 

ΧΧΧΊΤΙ, 5. Ἰάδθηι να]οῖ χσυοηῶο ἀε ἰοθο Ἐσοοῖὶ. Ἃ ΚΠ, 4. - 
Ῥ», λαδέέο. Ῥεδαμα. ΧΟΙΙΙ,.,γ). ΟΧΙΧ, ὃ. - νῷ, ρογέα. 

οὶ. 1. “ ᾿ 



᾿ ' ἣ 

᾿λὰδ - ΠΑΡΟΊΧΗΣΙΣ - ΠΑΡΟΙΚΡΑ 
δα, Υ͂, 14. ὁ παροιοῶν ἐν σοΐ. Ἰῖα ΤΧΧ Βοῦτ. ΘΜ ῸΞ οὴς, 
φμὲ ἐπ ρογεΐδ ἐμὲδ., τοοῖϑ αποϑαᾶ  βοιβαμ ἱγδηβιαϊοσαηῖ, Ναι 

ΟῬονγία Ῥὲτ δγιπδοάοονθα δαυὰ ΤΆΤΟ Ρῥιὸ ἑοέβρ μρὸδ ροπίϊυτ. 
Οοαῇ.. Οἰαοϑοὶὲ Ῥλείοῖ, 5. ν» 1225. - δυῃ, ἐποοζά. 1} Ῥαταῖ: 
ΧΧΙΧ, 15. ϑίταο. ΧΧΙΧ, 27. ΧΙ, .λ5, Οσμέδε ἀθ μοὺ 
ψεῖθο διοῖοσθε Ἰδυάδιοβ Κἤοζῆο δὰ 1,0. ΧΧΙ͂Υ͂, κ8. Ρ. 772. 

ΠΡΟΜ ΚΗΣΙΣ, ἱποοίαεμδ, δοπιπιογαξίο, ἱ. ᾳ. παροικε- 
σία. ΔΏ. Οευ. ΧΧΥΙΙ͂, 4, ΧΧΧΥ͂Ι,». - το. 4πο. οἴ 
ΤΙΧΧ Ἐχοά. ΧΙΙ, 40. μϑὶ 6:11 1ὲδσὶ βδρϑηξ κατοίκησεφ., 4θ6πι. 
δἀπιοδυμ; οἵ 1014. κατοικεῖν οἵ παροικεῖν ἴῃ οοὐά. ροίπιπῖδη- 

ιφυτ. ϑίτδαο. ΧΧΙ, 30. ἐν παροικήσει, μδέομπαις οοημηον αὐέξιν, 
διῖ: αὖ ἐέδ, ἐπέογ 4μῸ8 οοπιπιογαδέέωγ., ἐσηθήσεται, οὐϊα 
ἨΑυΦΌΣτΩτ. - : : 

Π4}07Κ7΄ 4, οοπιπιογαΐέο, ραγερσνίπαξξο, κἴ, ζαπιΐϊέα. ὯΝ3. 
αἴοπιιδ, ζαπιΐίδα. Οεπ.1.,, ὃ. πάσα παροιμία Ἰωσὴφ, οὐνιὲδ ξαπλί-. 
δια ἰοδδρὮϊ, 4186 σοταπη 046 παρορκέα ἀἰοὶ ροῖοται, 4018, ρεγθρτθ 
υἱνεῦατίη ἴοτγα Αεργριῖ, 146 οἴγ, 22. Ἀδὶ 4}11}1 τὲ πανοεκίᾳ δ“ 

ν Ὅρης, Ἐχ., τ. παροικέᾳ 860, οἀ. “4, ὩΌΪ ξοτῖαβ86 πανορκίᾳ 5οτὶ» 
Βεπάμαι ὀτῖς. Οοτιὸ 1.1 τ᾽ Βαρϑης δὶ πανοικὶ, 4τιδιρδἀπιοάυπι 
οἵ ἰῃ οοὐά. οορέαὲα ααϊθυδϑάδπι Ρτὸ πανοικὶ δοτί ρίιι οχϑιδῖ, 
αἱ ἴῃ οοα!. ΖΣιιρά. δοοωπαᾶο Τ΄οπιας αρίδεγὶὶ παροικίᾳ. Οομπξ, 

δῖτδο, ΧΙ, 8. δὶ τέκνα συνακασερεφόμενα παροικίαις ἀσεβῶν 
δυηῖ ΡΟσῚ, 401 σοηνογδϑηῖϊασ οὐαὶ ψαπεέξές τπιριογαπι. - 
ἼἼ2.,. δεν πιαξὲπι ΘΟΠΟΙΤΟ, Θἰΐδτα δαϑοὶπάο. δ. Π|, 16. ἄνα- 

, παύσομαι τοῦ ἀναβῆναι εἰς ναὸν παροικίας μου. Βέοδέωα οΘὨ11- 
οἷξ, 608 Ἰορί888 "Δ ῬΘΣ Ζσδοΐ ἃ Δ, Ρμεγορσγίπανὲ,, 1000 Δ) 
Ῥεῖ θαίσιλ; τλδὶϊθῖι ἴδῃ παροικέαν ἴθ ποῖΐοῃ! σοηροπέμδ 
δοοίῥοτο Οομξ, δυρτᾶ 8. ν. παροεκέω. ἈἘἈδοϊίυ8 ἐΐδ4ᾳιθ Ἴγοπεν 
πεΐωδ βιδῖαοτο σ᾽ ἀθιυτ, Θ08 16ρ 1886 11, ἐμγπσεα. - δ], οαρέξα 
νίέα8. Ἐδάτ, Ψ1ΠΙ, ὅ4, οἱ υἱοὶ τῆς παροικίας. 8111 ρογοργέπαι 
ἐονυΐδ.,, ψ 61: 4υἱ ροτγοβεὶπὶ ἔαθγαωῖ. Οομξ, “οἷ. ϑέγασ. ἰὰ ἢ. ᾿ 

᾿δῖγαο, ΧΩΙ͂Υ͂, γ. 88ρ. ΙΧ, το. οἵ Αοιὶ. ΧΙΠ, 17. - 3, σοπε- 
πιογοῦ, Ῥβδίων, ΟΧΙΧ, δ. οἴμοι, ὅτι ἢ παροικία μου ἐμακρύνϑη; 
δὰ μιῖϊδὶ, φαρά τολΐ Ῥόγέσγα λαδέἑαπάμπι θεὲ. Τιαρδταπε ἴοτο 
ἴΔ586 1232 Δα "05. - Ὁ, ραγρωΐζα, 14. ΧΥΤΠ,.21. 860. 

τς μά. εἰ Οοπιρί. υδὲ παροικία [απιξδέαα ποϊοιοιι Βαρεῖ, ππάθ 
ο΄ ἄη σο4, Οχοη. πανοικίαν Ἰορ᾿ ταν Ρτὸ παροικίανοε - ὙΔΌ. 8818). 

ΙγΡΥ͂, τσ. πονηρία ἐν ταῖς παρϑικίαις αὐτῶν, πιαλίιῖα ἴῃ αοπιία 
οὐϊὲὲς ᾿Ἰοτααι. Βδα]αι, ΟΧΥΤΙΙ, δά. ἐν τόπ παροιβέας μοὺν 
ἴῃ Ἰοοο σοπερογαἑέοπὲδ πλθδ8. Οοπῆ δὲν. ΧΥΪ, 9. ἙΏτθα. Ι,, 
22. ἔκαλεσεν ἡμέραν ἑορτῆς παροικίας μου κυκλόθεν. Ὑιάσιυν 16“ 
ξόπ ἀυπι αὖἷρ οἐς ἡμέραν, νοὶ ὡἧς ἡμέρᾳ, οἴ παροιείαε Εἷο νἱ ἀε- 
ΤῸΣ δι ρηίδοατο ἑηφιΐίξηθοθ,, ἑποοίας ἐογγαθ Ζεγαοίδε. ΟδοῖοτΌΩλ 
ΟΣ 161 δἰρηίβοδις ἐθγγογαα ππέρα, Ὦ. 6. πιαία, οαἰαπιέέαίδ8. 
81. φιοαια παροικία Ρτο ΠΔῸ ἴῃ ποϊΐοηο δέπιον ἐδ Ἰερϊτυταρυά 
ΤΧΧ Ῥβαϊν. ΧΧΧΙΤΙ, 4: Ἐδὲ ταπιθὴ ῥτὸ παρυωῶν μου ἰ6β6" 
ΤΘ τη 8]1θπὶ περισταρεών μου. Οδτῖο Κμέρᾳίμα Βεϊλοῖ- ἐπ ἐγέδμέα» 

«ς 
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ἐἰοέδμθ πιοῖὶν, Ἰία αυοᾳθδ 4»αδε. Οοα, “42εα. ϑλέψεων. Σ 4. 
ΑΑα. οἰ Οοπιρίμέ. θλίψεως. Ῥοῖοδὲ ἴδίηθιι φιο4:6 Ἰδοϊῖο οοὐ,;. 
αἱ. ἐκ πασῶν τῶν παροικεῶν μου ἐρῥύσατο μὲ ᾳυοδαπιηοάὸ 
ησοδά δομβῃ ἀδξεῃαϊ, δὲ Ὡδιηρ6 1ἴὰ σοῃδεϊευμδῖωγ: οὔπι πηδῖι 
5801} πυπαύδηι ἤχδϑ βοὰθδ Βαθθγοα, δἄθο, ὡξ ἐθεγδβ δχΐογϑ 
εἰ Βο811165 δάΐτα σοι ραίθσευ; δὲ παροικέαφ νοτϊδπῖαν μος 
ἠοεέδα σἰοπιογαίοο, φωὲ ἐξέμεπε ὠπαΐᾳιο οἰιροδαηπξ, πὶ οἴΐαπι 80. 
τ ροῖδοῖ ΤὭτοα. ΠΠ,22. γιὰ Ἱπέσα 8. γ. περίστασις. - ἼΔΔΣ 
ρᾶτι. ΗΙΡΒ. ἃ 122, ἑπάέοαπδ. Ζαοῖ. Χ, 12. 7γοπιπιέμθ οουΐὶν 
οἷξ, 608 ]ερ΄586 “912, ἐμγπιᾶ. (Λυϊ οἱ Δ Υ - ΠῚ Δ, “ογπιξάο, 
ἱξ, οδίδοέμπε ἐὐπιογὲδ, «41. Ῥεδαι. ΧΧΧΙΙΪ, 4. γιά6 δαρτα 8. ν. 
Ὁ. “ΠΩΣ, γανογρῖο. Ἐ6. ΧΙ, ὃ. Ἑοτγία μὲσ Ἰοροτυης 
ΣΟ. 880. ΧΙΧ, το. ϑίταο. ΧΥ͂Ι, 9. οὐκ ἐφείσατο περὶ τῆς πα-- 
ροικίας λωτ,τιδὶ παροικία πο ποῖαϊ ἐοοεπι ρογερτέπαϊἑογέδ, πδπλρϑ 
ϑοάοπιαπι δὲ Ῥϑμῖαρο]έπι, ἴῃ 4ι:ἃ ροτορτισδιιδ δὲ Γσίωδ, δδα, 
4υΐα δοαᾳυΐζιΣ: οὖς ἐβδελύξατο, ἐποοίαα γορίοπδα ἐϊίέμμα, ἐπεδν 
406 ρεγθργέσιτεδ ΘΟΠεπρογ ἔτ 69ὲ οί. 1ἴἴὰ φυοαῦθ ϑγγμδ. ϑίτϑο, 
ΧΠ], 8. ΧΙΙ͂Ψ, γ. ν᾿ ἘΎ τὰ 

Π4ΡΟ4“Κ7ΖΩ, δλαδἐεαέξσητα οαιδα «ἷο ἴοοο πεῖρτο, λαδὲω 
ἑαδέοπθην πεφῆο, αἰεπιέργο. ϑίταο. ΧΧΧΥΠΙΠ, 52. [1 Βέολέια, 
Τγοπμπέμπι ϑϑοιαῖῃ8. ϑθ6α ρμέτχροιδιυ: πιϑαὶ ἰδὶ Οὔπθ8 1 μετ 
βαθοῦῶῖ παροικήσουσεν, ἢ. 6. λαδέέδαδμωπέ, σοοπιπιογαδωπέωγ. 
Οδειθσυπι παροικίζω τοροτίτασς, φαοαῦα δρὰὰ “εγοώοέ. ΤΥ, 
Ῥ. 279, 16. 

ΠΑ͂ΡΟΙΚΟΣ, αὐνεπα, αοοοίας ".λ, 68. ϑορῆ. ΤΙ, 5. 
πάροικος Ἀρητῶν. ΤιΘροταπῖ 5}: - ἨΔ, ἀοοοίο; ρδγθρΥ πον, 
Αἰ. γ ϑααὰ. ΧΥ͂Ι, 10. παροίχους. - μδ 3 Ρϑτῖϊς. ἔοεηι. οαρίῤφναία. 
ἴε6.ὄ ΧΙ Υ͂Χ,.21.. [τὰ φυοφηο Τἤσοά. δὶ πδΠ δίρηλβοαὶ θα, 
φια6 ἐεπιέργ αν σοαοέα 68έ.. «- Ἃλ ρατῖῖο. ἃ ὍΔ. Ῥδδίπν, ΟΤΥ͂, 2. 
- Ὁ. δ. ΧΥ͂, )5. ΧΧΤΙΙ, 4. Ἐχοά. 1], 8. 6 4] δὶ ϑδϑθρίυν, 
- ὌΠ 3, Ολογϑοπι, πουλδα Ῥσορτίαπι. Ζ7πὸ. Επχοά. 11, 22. - 
2, αρρανεῖπι 8. Ηαρανσηδ, ποαιθὰ ρτορτίμμι. 1 Ῥαζ. 
Υ, 1ο. ᾿ωοροευηῦ Σ395Ἴ2. - ὯΝ 9. οπμξϑ ἀοπιμα,. ΓΧΧ 860... 

. φορὰ, “4265. 4 ϑᾶῃ. ΧΙΧ, 28. 864 1:0ὲ ῥτὸ πάροικος Ἰεροηάσαι 
εἴ πῶς οἶκος γ) Ἐξ χα]! υἱὲ ΣΡ ΥΣ Βδθαπξ. -- ηϑὼ, λαδέέαϊον. 1οτ. 
ΧΙΙ͂Χ, ,5γ. - δυη, αάνεπα, ρενασγέπωθδ. Ἑποά. ΧΙΤ, 45. 
Ιενίτ, ΧΧΙ͂Ι, 1.ο. ΧΧΥ͂, 6: δὲ 45. προσήλυτοι καὶ παάροωιοφ 
ὑμεῖς ἐστὲ ἐναντίον μον, δἄάνθῃδο εἴ ροεερτίοὶ θϑῖ8 Θοτᾶπι τη6. 
(οπῆ, ΕρΒεβ, 11,19. οἵ δά Ἀ. 1. Σοζδιεπι μ. 80. Βᾷτγῃο. 
θ, 0. 372. ϑδΐτδο, ΧΧΙΧ, 420. 50. «ιεογοί. πάροικοι, ξένοι, 
παρεπόδημοι. ὁ. : ᾿ 

Π2ΡΟΖΜ|'.“4, Ῥγονογδέμπι, αὐαρέμπι, ρμαγαδοῖα., δῷ, 
Ἰάεπι. Ῥτον. 1, 1. παροιμίαο Σολομώντος δεπέοπέξαο ϑαϊοταο- 
ηἷ8, (8. ἀποφϑέγματα) δἀ τοιοτιαι ἀ1 861] 1ηδπὶ ππᾶπίσθ ροτγεῖο 
πρηῖοα, ὙΙάο εἶ Ῥτον. ΧΧΥ͂, ι. εἰ ΧΧΥ͂Ι, γ. ϑγπιπιν τ ὅϑ8πι. 
ΧΧΙΥ, χά. οἵ οοπξ, ϑίτγασ ΨΊ, 3). ΧΕΥΙΙ, ιδ. 8:1, ΧΧΧΙΣ, 
ὅ, ἀπόχρυφα παροιμιῶν ἐκζητήσεεν οσου]ῖᾶ τ ΣΝ ὁχαυΐ- 

42 ΄ 
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τοῖ, Οοεε. ἐπὶ Ῥτονονῦ. χα οι μία παραινέσεις, 7 παραμυϑίαι, 
παρηγορίαεγ ψουϑεσίαν ὠφέλιμοι Ἰτῷ βίῳ, ο«ἡϑῶν ἔχουσαι καὶ 
(οΔάὰε παθῶν εχ Ποογολίο, τινὶ δοάοπι ἔδτο τηοάο ψγὸχ 6 χρο- 
πἰτυε) ἐπανόρϑωσιν. ψιάο Βιἰλέίοέδ, Οὐοἐδέξη. ». δο5. δωίάαε: 
παροιμία" τί ἐστι παροιμέα: λόγος ὠφέλεμος, καταχρηστικῶς δὲ 
πᾶν παροδικὸν διήγημα. ὀἶΐμος γὰρ ἡ ὁδός. ἢ παροιμία ἐστὶ λύ- 
γος ἀπόκρυφος δι’ ἑτέρου προδήλου σημαινόμενο;. ῬΊυτᾶ ἀθ ὃδο 
ψοοῦ νἀ δραὰ διέοογισε 1.ε6. ροοέδο. " ΤΠ]. νη. θοο. οἱ 
αὐοΐοτα8 οἱϊαῖος Κ οζῆο δὰ ἴοἢ. Χ, 6. Ῥ. 

ἘΠΑΡΟΣΜ,ΔἜΖΩ, ργονογδέα τϑοϊέο. ἀ Ἄαοο. ΧΥΊΤΠ, ιθ. 
Παροιμιάζομαι, Ῥγροναγδέαἐῥίεν ἔοημονγ. ! 

ΠΑΡΟΜΜΙΆΣΤΗ͂ΣΣ, Ῥγονεγδέίογεπι ἀνεέξες. ΤΡ, οοπ- 
φοἑοπαέον. ϑγημη. Οὐδ 6]. ΧΤΙ, το. γὲάε 8. ν. παροιμιαζω. 

, ΠΑΡΟΙΝΖΕ' ἢ. Ρὲν νἐποίσηεέαπε Ρέοοο, αεδαοσΐλον, ἐπίμ- 
γέα αὔοίο, ἑπδοίξθν ἀρὸ " ἑπιδούδηξεσ ἐγαοίο. ὨΜΧΌ, ἐμγφίωπι. 
Αἱ. Ϊεο. ΧΙ, 12. καὶ οὐ μὴ εὕρης τοὺς ἀνθρώπους, οἱ παροι- 

᾿ ψήσουσιν εἴς σε, 6ἵ πιδυϊ᾿ απ Σνδἶθα ΒΟπιΐπ68, 4φυΐ ῥηδοίεη- 
6 ἴο ἐγαοίεπέ. δῖο Τπεγοάοίμε 110. 111. Ῥ. 110. Καμβύσης ὁ Χύ- 
θου παρῴνησεν εἰς τοὺς Αἰγυπτίων θεούς. πᾶς ϑωίάαδ: πα- 
ἰμήβ ἢ , ἀτάκτως ἐξυβρισε. Οοπέ, ϑωέοονὶ Τΐφε. Ἐσοΐοο. Τ. 

. 1]. ν. θ01. 
. ΠΑΡΟΙΣΤΡΑ' Ὦ νὰὶ ΠΑΡΟΙΣΤΕΩ, οϑεῖγθ᾽ ἐπιπιΐδ8θ 

οφηοϊίο, ἰίθιη ποϑοῖζα] ἑοῦ: ἐαπφμαπι οδδέγο σρίέαξιδ ἑπεαπῖο, 
ινο, 4 ϑέϊπιμέογ. 50, γεϊγαοέαγἐδεδ δίωπ. Ἐ ΘΟὮ. 1Ὲ, 6. πα- 
ροιδτρήσουσε; ἑαπαμαπι οὐϑέγο αρὲέαίέ ἑηδαηπίοηξ. Τρογοῖ, πα- 
θοισερήσουσε; μαίνονται. - 0, γεϊγαοέαγέωα. δίεπι, Ἦοϑ. ΙΝ, 
17. οἷῃ ϑάμαλες παροιστρῶσα 'παροίσερησεν ᾿ΙΓΙσραὴλ, ἰδηηυδπε 
Ὑδοῦδᾶ, Οϑεῖσο ραχοίία, ἰπϑδηϊνγίς 1δταθ)}. ϑωλάαε: παροισερὼ- 
σα... ἐξεστηκυῖα-. ἐρεθίζουσα. Ἰπὰ6 ἴῃ. Οἷἴἶοδε. 248. ἐπ Ῥρορή. 
Ῥτο παροισερῶσαι, ἐξεστηκυῖαι, τεδοτὶ δδπ άπ 6ϑ5ῖἴ: “παροιστρώ-- 
σαν ἐξεστηκρῖα γ εἴ ἀδρυὰ “οεγολέμπε Ῥτὸ παροιστρώσαι, ἐρεϑί- 
ζουσαε; ἐξεστηκυΐῖαι ν τοροποπάμαι: παροισερώσα » ἐρεϑέζουσα, 

ἐξεότηκυῖα, δ᾽ ἴα 165. ὦν ἐὲ 48. γεπι. Ῥτὸ παροιστρῶσαε, 
ἐξεστηκυῖα ϑυμῷ 3 παφοισερῶσα κιλ. Νϑηι τὰ δῖς ομηΐΡθα5 δὰ 
οἰταῖυαμι Ἡ 8686 Ἰοσυην Ῥγοουῦ] ἀμθῖο τεβρί οἴταν. Ἐεῖ δυΐθηι. 

' γεγρασι ἃ οἴσερος ἀθ 4ῦο ἴτὰ Ηεογολέμδ: οἶστρος εἶδος πτὴ" 
ψοῦ, ὑφ οὗ κεντριζόμεναε αἱ βοὺς σκιρτῶσιν ὃ μύωψ. καλεῖται. 
Ζοπαγας ες. 1δ1ὃ. παροισερώσα, οἴστρῳ μαινομένη. Ἰᾶετα: 
παροιστρήσαντες, ἀμαρεήσαντες. Οοῃξ, δοολαγέξ Ἡΐονος. Ῥ. ΤΠ. 
Ἀν. 17..0. 1ά. - ἠ᾿ηοψ, ,2εὲ8. 8. οαἰκίέα ογδαΐμθ. πο. ἃ ὅ88πι. 
ΧΥ͂ΠΙ, 8. παροισερῶσα. Ὗτϑα τᾶρῖϊδ οδῖμ}}8 ξυτίοβα εδῖ, οἷ ἴῃ 
δαϊῖα δεν. ΓΤὈΧΧ υδὶ δμηξ νοοῦ ατεέκνσῦσϑαι. Κ᾽ μίσαΐέμε 
ἘΓΣΕΙΏΟΌ6 οοπίαμιπίξ νοσίθηβ : θέμε δὲ μγδα σαρέξο ΘΘΕΡΗΣ 

᾿ ἑπιφαῖεξ δαφνέαέ, 
Π“ΡΟΞΥΝΩ, ΞΈΝΕ ν ἔνγγίίο, δοπίπιονδο, πρρδε δε, 

αοιο: δὲ παροξυνόμαι, δοπιπίορν 807. ἔγαδοοτ,, ἔγῶ αορεπαογ, 



ΠΑΡΟΞΥ͂ΝΏ. Ὁ ς «48 
ἰΐοπι αϑρμιεῖον. διε, ἐγαδοργ. Ἐπάν, ΙΧ, τά. μὴ παῤοξυνϑὴς ἐν᾿ 
ἡμῖν, ᾿6 ἐγαδοαᾶγὲθ ἈΟὨ 5, - ΝῚΣ ΡΒ, ῥγοῦγο αὐὲοέο. Ναυι, ΧΥ͂; 
,8, 1.6ὅ. ΧΧΧΥΠΙ, .Ὁ.. - πὴ ΡΙΒ, πρΐϑοδος ὅϑγπιην. Ῥτονυ.Ὶ 
ΧΧΥΤΙΙΙ, 25. παροξύνει. Αἤέδοογα ἐϊέ58 681 σαοίέαγο ζὲ:6δ. 
νη ΗΙΡΒ. ἃ »Ἀινρ ζαξέψο, δἵ Ὦ, 1. πιοίδδέμθ δαπι, αὐ ἐγάπε. 
μονοῦο. ΝᾺ]. 11, 17. - ὈΝ92Π ΗἸΡΆΉ. σα ἐγαπι ργονοοο. Ὠϑαῖ. 
ΙΧ, ι8. Ῥβα]μ. ΟΥ̓͂, 29. 165.ὺὕΧ0, 5. -τ πὴ ΗἸΡΒ. δοέαγδ 
[κοῖο. Ὅδαε, ΧΧΧΙΙ, 1ρ.. - ΟΣ ΗἸΡΒ. οἐγαμπιδαγέδο, Ὦ. 1}, 
ἐγγέο, Ἐἤμάρ. ὁχασογδαγωσ. Ῥδβαϊπι. ΤΧΧΥΤΙ, 46. - "30, 
ἰίοπι πιΐδοθο. ἴπο. 860. οοά, 150. οίπις Τ)δαι, ΠΙ, δ. μὴ παρο- 
ἔυνϑητε. - ἸῺ ΠΡ. ὀχσαπάεδοο, Ῥτον. ΧΧ, .. Κωΐρ. 
φιὶ ργονοσαΐξ ἐγαπι. -- ΚΔ ΔΩ ΗΠΒΡ. δὀχασογδο. πιο. Τ)4π. ΧΙῖ,. 
γ1,8660, οο, Ολὲέδ.. - ἀπ, δχάσμο», Ῥτον. ΧΧΥ͂ΙΙ, 1γ7γ. παρο- 
ἔυνεε πρόσωπον ἑταίρου. Αοοορίδθδο νἱδοπίων ἼἼΠ πῃ ποίϊοῃθ 
ροἰἑοηαὲ Οα 8688 : γιξέσδοογο ἔᾳοίέ ξαοΐοηπ, ἀπιϊσὲ, Ὦ. 6. δύ 
οὐπδαείι ἀϊπ 6 δαϊΐουμι Θχβιϊαταῖ. - ΠῚ, ἔγα ἀσφόπαον. Ἐο5.. 
ὙΠ], 5. Ζδο). Χ, ὅ. - ηγη ΡΙΒ. ργοῦγο αοϊο. Ῥτον. ΧΙ͂Υ,. 
59, ΧΥ͂Π, 5. Τῃ υἱτοατιο Ἰοσο ποῦ αἸϊῖοσ Ἰαρογπε, 864 1ἴὰ, 
εἰ φυϊάθηι πο π|816 αυσδά δϑηδιιπι, Ἰάθοτο σοσϊοσαπξ, -- ΠῚ, 
γεδοίϊο. Νατα. ΧΧ, 24.. - Κ9Μ2: ν»Μ2, αὶ ες ῬΙΒ. δρόνπος᾿ 
Νυπι. ΧΙ͂Ψ, α1. 25. Ὦδυις. ΧΧΧΊΠ, τ9. ὍὉὲ ἰδ παρωξύνϑη 
ἐδῇ δ ΟΒΒΘΠΙΆ δα Ὁ]1ὰ ἱπιογρτγείϑιοηθ. 2 ὅδ. ΧΙ], χ3, ὑρὶ πα- 

᾿ θθξυνειν Βοπ δ ἀα' ἐγαπε ργονοοαγα, αυϑτα ἴῃ ἀπ ἐγ Υβαπι Ρ7Ὸ- 
ΨΌΟΟΥ͂Θ, ἐγγέέαγθ ἀοῖαϊ, ααδιιαατη ἄτι 9.45 Ὦ.]. ποῖδι ἑποέέαγε αὐ 
ὀίᾳμρβοπιθ φὲ σοπέιυπεοίζοδθ ζοφμσπάμηιν, πδιαρθ 46 νϑίὰ χε] 
δοπθ. Ὑπάο ϑγπιπιαοΐμθ ᾿ι. 1. ΠΟῚ τ58]16 ἔοτῃ]α βλασφημεῖν: 
ποιεῖν δι δεῖ, Αἀά, οἱ 7 168. ΤΧ, τά. ὅγπιπι. Τλδοά, Ῥτον.. 
Ι, 80. ὅγπιπε. Ῥ541πι. Χ, δ. - ὮΧ2), ἀνοΐο, οοἰογέξον' αὖδο, 75: 
ογί8 δ6ο. ΤΠ οουογεέωτα οὲ Οοα. Νοτίπε. Ἀτοαπ. ΤΥ͂, 15. ρτὸ 
1) Ββαῦϑῃς παρώξυναν, Ιεβθηῖθθ πόπιρὸ ΣΝ). - ΧΩ, ἀοίογα. 
αἴἶοὶο. 165. 1 Χ1ΠῸ, το. - χρὲ ἤΧΡΠ, Εα] δὲ Η!ρῇ. ε)76γν-: 
φ800) ζϑγνογα ζαοία. Ὥσδαϊκ, 1, 84. ἸΧ,, γ.. 166. ΧΙ ΎΤΙΙ, 6. - 
3: γδὴ5, Καὶ εὲ Ηΐρδ. φογιπιουδο, δοπιπιονθον. 168. Ὑ, 45. 
παρωξυνϑῃ τοὶ ὄρη. οοπεπιονοδαπῖι τηοπῖοβ, 1.6, ΧΙΥ͂, 16, ὅ͵ 
παροξύνων τὴν γῆν». δοπιγωονόηθ ἴοττατα. ἴϑσθαι ἴ,, 54. παρσ- 
ξυγεῖ τοῖς κατοικοῦσι Βαβυλῶνα, ρογέμνδαδὲξέ ἱποο]α5Β ΒΑΡ, ]9-, 
εἶδ, - 55) δογγοδόγο. Ἔχουν. ΥἹ, ὅ. Οὐγγοδογακθ ἴῃ δὸ Ὀτᾶν 
ιἰοιΐθ δοχῖθ ἑπδέαγθ, ἩΤρΡ47Γ6 Ἀοῖδϊ, Ὦ. 6. σα δοἰμέέξοπσπιν ἑποΐ- 
ἴαγα, - Ἰ), αομο, Ὦδαι, ΧΧΧΤΙ, ἀι. παροξυνῶ ὡς ἀστραπὴν... 
τὴν μάχσιραν.. αομᾶπι, ἴδπηθδηι ἔθ]ρον, δ᾽αάλαμ. - σ᾽, 

, ΒΒ. πιέφοσο. Τδσεαι. ΧΧΗ͂, 16. παρωξυνϑης ἐν ᾿Αχαὰξ, τῷ πατρέ 
δῦυ, αφπιρίαξ8 εα ΑΤμᾶξ, ρδίσοι ἴπαμ, Οουΐξ, (λέείονὶξ (α- 
ἱέπαπε ἴῃ ἢ. 1. )ὩΔῚ 7ποογέμδ παρωξύνθης ἰμπιοτρτοῖαςος παραζη» 
λοῖς, ἀσπιμέαγ ἐδ, οἱ Οὐγπιρέοάοτμα ἐζηλωααρ» αϑπιιραΐεφ 66. Οδ6- 
ἡδὺς Ἰεσθεδς ΠΏ, ἃ ΠῚ, ἀοπιμέαγὶ, σοὲρ πιρνογὲ, σοπ τὴ. 
ἑέπεγε, 

"»α᾿αὦ "»᾿-θῸ ο 
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. ΠΑΡΟΞΎΣΜΟΥΣ, φκασενϑαξέο. τ.) ζέγνον ἔγαθ. Ἰοοῖ, 
ΧΧΙ͂Χ, 28. Τοτθη. ΧΧΧΊΤΙ, 5). Οαπξ. σε. ΧΥ͂, 39. - γρῆ, 
ΧΟ ρτορτίυπν 10}. “ηποογί. ἘΖϑ οι, ΥἹἼΠ, 1ά.᾿ 

ΤΠΑΡΟΠΤΟΙ.“,1, φοπηένοο, αἰὐδοξπειίο. Ἰ25Ὁ ἩΪΡ. ἃ 

5. απέηπιαάνογέο. ἸΟΌ. ΧΙ, χ1. ἰδὼν δὲ ἄτοπα, οὐ παρόψεται, 
γί ἀθῃ8 δυΐδμι ἱπάδοθητα, πῸμ ἀἰβ5᾽ ππη]αρέξ. ΟΟπίσατγίδτι ῥρτὸ- 
Ῥοδαοτχιῖ δϑοςϑητδπι, Ναπι ᾿η το χῖα ΒΘΟΥ, Ἰδρίτατ: ἢ 1αδὲ δἴοε- 
ἐεγα, φιαπημαηε ααἱ δα αἐέοπαίαγα πο να δαξν, Ἐοτὶδβ868 Ἰο000 
οὐ Ἰερθηάναι 6δὲ καὶ δὰ εἰ καί. 

ΠΑΡΟῬΩΣΙΣ, αεροοέμα οδέέφωιν οὐ Ἰορίδσεπα, σοπέοπι- 
ἔμ. πορίσοέμδ, αἰεορέοσἑδνιδέα. ἘΞΑ, οοσμέϊ8. Αἴ4ι. Ῥδδϊαι. 
ὩΟΧΧΧΙ͂Χ, 8. ("οοὺν,, αδεοοπαέξιεπν ποδέγιεπι, Ἢ. 6. ρεροαία, 
4μα9 08 ἰαίοηέ, δὲν μεν ὑγομγέαπε σοπυπιΐσδα., δὲνα ἡμέα ὁδἰ]- 
ψέο δᾳ (ἰοἰενέξ 6 πιδπιορία ) παρονάσεις, Ὦ. 6. ἔαρδιιδ, ἢεγϑελθῃ. 
 Μίδοσ. Υ, 17. διὸ γέγονε περὲ τὸν τόπον παρόρασις» ααδτιαοῦτεπι 
ξυΐε οἷτοα Ἰοομπὶ εἰδδρδοίξο, 5. ἔοομδ αεδδρδοίεισ ζασέιδ εί. 

᾽ “τ Ἐμδέαιἦ. ἴῃ Ὦ). α΄. ν. 6, 58. Ζιοίαπ. Ζ7μα δ. ΚΖ οοαί. 
Ῥ. “Ὁ. Β. ΝΕ 

᾿᾿ ΠΑΡΟΡΔΏ,, ἐναπσνογϑωπε ἐπέμθον., Ἀογρόγαπι νἕαδο, οἷα 
᾿ ἅἴογδ᾽ πρρίΐρο, νέαογο πὴ αἰἐδαίπειεζο, σογιγεῖνοο, ἴϊ. δοπέσπμιο, 
»τασοίσγνηνἑείο, πορίέρο. Ἐν ΝΙΡΉ. αδδοοπάον, τ Ἄθρ. Χ, 8. 
οὔκ. ἦν λόγος παρεωραμένος ὑπὸ τοῦ βασιλέως, πἰΒ1] ἃ τοβ6 ῥἈΓαδ- 
ἑονπιξἑεδαΐμ!., ϑιάαδ: παρέεωραμένος, ὁ καταφρονηϑείς. 
ὄγπιπι. οἰ ΤΧΧ Οομ]. ΧΙΤ, 14. ἐν παντὶ (80. ἔργῳ) παρεωρα- 

"ΠῚ μένῳ, ἴῃ ΟἸΩΣ Ορδσθ, αυοά ποσίδοξιγι ν6] αἰἐδαϊππέαέιπι 681, 
ἐγαμυχὰ, ΠῚ, 31. ἔσῃ παρεωραμένη, δτὶβ σοπέεπιέα. ΟἸοδ8. 
Ἔγοπι. παρεωραμένη. καταφρονηθεῖσα. Ἰάθτηι ἴταάϊῖ Ζοπαγαθ 
ον. 15ι8, 0 “1οἠέαμσ ΚΓ. ΕΗ. ΤΠ, αἰ. οἰόμενος τὸν ἐραστὴν 
ὑπὸ τῶν παιδυκὼν παρορᾶοϑαι, αὐδιιταῖοϑ, ἀπιαῖογθαι Ὁ δ πι89118 
ουπῖεπειδ, - 15.) ἐπι φμέέαδ, 41. Ἰοῦ. ΧΙ, 6. παρεωραμένα, ἃ 

" Ὧο πορίεοέα. ϑᾶρ. ΧΊ, 24, παρορᾷς ἁμαρτήματα ἀανϑρῶώπων εἰς 
μετάνοιαν, εἰλοδέπιδέαϑ τὸ »ἑάενγσ Ῥϑοοαῖα μοπιπαΐη ἴῃ ρΡοθηϊτθῃ- 
ἴδηι, ἢ. 6. ἂὧὐ Βθπ6 ϑχροῃιίον ἴῃ ζΖεχέοο Ῥαδογίδ, ποῦν ρωπὲδ (ἐἶ 
ἤΐοο) ρεοσαέα, μὲ εθὅ ἐοοιεπὶ ροσηξέσηείαϑ. ' 

ἼΔΘΝ ΠΑ͂ΡΟΡ 4'22, νέάδηιδ δσνιγιένδο. 9 ΘΠ, δὲ. 
. ἦδο ἃ δασομέο. ἴε6. 1011, χ1ι. καὶ ἐγαΐ σὲ ἰδὼν παρορῶ., καὶ ἐμὲ 

σὺκ ἐφυβήϑης. Τιεροταπε Ἐν" δὰϊ ἰῃ Ἡΐ ΡΒ. Ἐϑλῦνὴ ππσ, 0 
,. ξὺν, αδεοοπαάο ᾿ἤβείοπε ν. ὥνεγίο ξασέαπι. τ 1. δϑαπιαῦ. ἘΞ). 

σοπρένεγο οῖαϊ. Ἐπὶ Βᾶ60 6δὲ νϑγδ ]Ἰθοίϊο, 4αυ8πη| ΟΣ Ράσϊθ οἰΐαπι 
ὀχρτοβδὶῖϊ Κ᾽ μρσαΐωδ,. (αἱ Βαροὶς ἴσο ἑαοόηδ, δὲ φωᾶδὲ πο 
Φέσδηδ. ' ᾿ 

ἩΠΔΡΟΡΓΊ ΖΩ, αὐ ἔγαπε ργονοσο, ἐγγίίο, ρογέμγδο, 05 Ὁ 
ἦογο αὐέοϊο. Ἐ.1λ ῬΙΠ. ργοῦνγο αέοϊο. ᾿ Ἐεο.. ΧΧ, 27. - 
Οὐ 9 ΗΒ, αὐ ἐπαϊϊρυηαέέοποπι ργονόσο. Τγδαῖ, ΤΡ, 246. ΧΧΧΙ, 
49. Ἐκεοοῦ. ΧΧΧΙ͂,, ϑ' παροργιῶ καρδίαν λαών πολλῶν, ρετ- 
ἐμγδαῦο, Ἀ. 6. ρστανὶ ἀοϊοτο αἰδοίδαι, σοὺ πυυ]ίοσαπι ρορυ]0“ 
σὰπι, - ΥΡη ΗἸΡΒ, ὡοέογα αϑέοίο. Ῥδαϊπι, ΟΧΧΥΤΙ, 46. - 

' 



Ἴ 
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ΧΡ. ἩΠΡΕ. γέγονα ζαρέο, Ῥδαϊια. ΟΥ̓́, 52. -«Ζαοῖ. ὙΠ, γ4. - 
ἤ5 Ηρ. Ἐάν , 12. ἴον. ΧΤΙΙ, 6. Α446 Ἴ7λθοάοε..γ ϑ8πι. 
ΧΧΥΙΠ, 15. υδὲ ρμογέμγδαγα, ἐπᾳμέρέαγα ποῖδι. ΧΧ [πτιὶ 
λιαδοπὶ παρενόχλησάς μὲ. ἤζμῖρ. ἐπᾳιιεέαδέξ πιΘ.ι - ᾿ΩΙΝΊηη 
ἩπῈΡ. δνεοϊίο πιό, ἃ τη. δα. ΧΙ, 36. 860. οοά. ὅλὼ, χαὲ 
παροργισϑήσεται. ἰἀθιυν ἱπίοτρταβ ἴῃ σοοα μαῦτ. βρθοῖδδβα ν6-΄ 
δειδατ τ δαϊπιξ σοι Οἵ Οπθη, 4υἃ ΤΟ Κα ἸΓΔΏΒΘΙΒΙΙ8 ἃρ6- 
βαϊατ, δἵσιυθ Βδὸ ταϊίοῃθ ἀθ ἐγ σορί[8986, γ7͵Ί146 δὰ ἢ. 1]. ποῖδδ 
δερααγὶξ Ὁ. "8. 664. - ΠΡ ὨὉ, ἀαπιαγέέμαϊο δρ γεέιδ. Βίεθν, 
πὶ. Ο ἐπ. ΧΧΥῚ, 59. παροῤχίζουσαι. - ῤὀὠὠἠ(ῬνῖΜ ΡιΒ. Ῥβαϊυ ΙΧ, 
56, [ε8.1,4, Αἀάο Τ[εοάοί. εἰ ΤΙΧΧ 860. δα. ἥοσπι. 2 ὅδ, 
ΧΙ, 15. δὲ Ὡοη ἴδηι σα ἐγαπε ργονοσαγα, δον πῃ παῖ ψογϑιιπὲ 
Ῥ»ονοσῶῦζθ, ἔγγίξαγα ποῖδτ, φαδιιδἀπιοάδυπι. οἱ »Ὲ5 10] δίρηϊβο 
εαἰ ἑποέέαγα ααἱ δέαδρλοπιο δὲ σοπέιεπιθέξοϑα ἐοφμοπάϊμην αἷδ νὲγῶ 
γεϊϊρίοπθ, ἀπὰθ ἃ ϑγυιπιαοῖο μὲν βλασφημεῖν ποιεῖν ΘΧρτοδϑυιπὶ 
δεῖ. - τξπ ΡΙΒ. οοηδοῖον, Ἐθοῖ. ΧΥ͂Ι, δά. Ἐοτια886 9 π95 
ἀεδυχοτιιηῖ ἃ ΘΠ, ἀυοα ἐπιογάϊαι ἐγα σαϊοβεγὲ 5. ἀοοοπιαὲ 
Ἀοΐδῖ, ν. ὁ. θθϑυῖ. ΧΙΧ, 6. - κῶρ ΡΊΒ. αὐ κοέωπι πιονθο. Ῥ5816, 
ΟΥ̓́, 17. τ ἼΧν αδομγίον, ΝϊοΙ. 11, γ. οὗκος ἰακωβ παρώρχισε 
τὸ πνεῦμα κυρίου. ἴϊα ἰτατιϑζυ]δταπξ σοηνδηξοπῖος φυξάεια υδὺξ 
λοφυθπ δὲ (πδηὶ ἼΧΡ οὐ Ὡοπιΐηθ 052) δὺϊ ΠῚ ἰῃίογάαπι ἐγ 
αἰ νπαλίοηοπα ποῖδξ, Οὐ, ϑιὲπνοπὲσ θα. ον. ν. ιά47.), 564 
δήἀπιοάτι πε Α᾽1θπο 8} Βοος ]οοο. -- ἘΝ ΘΠ ῥἷατ. σπιαγξέμα πόδ 

νΝ 

ΗοΞ, ΧΙ], Ἰά. Τιοροταιξ ΠΏ Π. ϑίσαο, ΕΥ̓, 4. μ᾽) παροργίσης ᾿ 
ἄνδρα ἐν ἀπορίᾳ αὑτοῦ, τὲ ἀοέογο αὐέοξαν. αἂξ ουπένἐδέεθ αἰὶς 
4θθπι ἰὼ 8ΏβΏ81118 γοιβδῃζοπ: δὲ ἴδ. ν, ὅ, καρδίαν παρωργισμἕς 
γὴν μὴ προσταράξης, διαϊσα μογέωγδαέμπι, Ἀ. 6. ἀοἷονο αὐ 
7εοέμπε, πποπ τα] 8 ροτέιτθθδ. ἍΕ 

͵᾿ ΠΑΡΟΡΓΙΣΜΑ͂, ργονοσαξίο ααἱ ἔξαπε, ἐγνέξαξέο,γ γνϑὲ 
ὅγα, ἐπ χαπι φιῖθ δοποϊέαέμδ 6586. Ὁν5. 1 Άθρ. ΧΧΙ, 22. περὲ 
τῶν παροργισματων, ὧν παρώρχισας » Ῥγορίεν ρῥϑοοαία, φωΐδωδ᾽ 
ἐγαῆι ταφαγ Ἀγοροοαγιμπέ, σὲ αὐ φιαθ ἕἐ ἐζζοα. ἑποξέαδέί. ιερὶ» 
ἴων ργδϑῖοσθα 2 ἤερ. ΧΥ͂Ι, 33. δὲ π181] φυϊάοι ἴῃ ἴόχέα ΒοὗὃΣ. 
Ἰερίτων, 864 παροργίσματα ροεοαΐα ποῖαϊ͵ οἱ Παρέέέα, φιεῖδιθ 
δγα 12)6ὲ ργονοσαΐζν, 

ΠΑΡΟΡΓΙΣΙΙΟΙΣ, ἰᾶἄοπν. 055, ἐπαάϊφηπαιο. τ ϑαπι. Τ,. 
(6. ΧΆΘρ: ΧΥ͂, 50. δὶ ρεσοαέα ποῖαϊ, φμέδιο τα θεὲ ργονο.-- 
Φαέμ», ΟὉ}]. ἃ Ἀ6ρ. ΧΧΙΠΤ, 26. Αἀάς “4. ὅγπιπι. Ῥ58]1πι. 
ΧΧΧ, 10. - ΠΥΝῚ} δὲ ΠΥ. 2 Βερ, ΧΙΧ, 5. Νέβει. ἘΧ, 
18. - ΧΡ, ζδννορ ἔγαδ. «ἍἹϊ, ἴοτοπι. ΧΧΊ, 5. παροργισμοῦ- 
ὅγπιπι. Ῥβαΐη. Χ, 14. ὉΔῚ πιοσγοΐδηι, οπὲπιδ. ἀασργἐἐμαἐ: 
5έπὶ πΟῖδῖ. 

᾿ 
ΠΑΗΡΟΡΙΖ2, ἥποο ἐγαπόζογο, ἐγαπδπίορθο, γ᾽ Ιά46 Σα- 

θυρμίζω- ᾿ ς π- 
ΤΜΡΟΡΜΊΑ͂Ω, ἑἐποίεο, ὁὀχοΐίέο, δοποΐέο, ἐπεροὶΐζο. ἈΠ, 

᾿ Φογγοδογο, Αἴφω. Τλεοά, Ῥτον. ΥΨΙ, 5, παρόρμησον. ἢ. 6. ὨΓρ δ, 
ἐπδίδίθ, ἀΌδηλ πΟϊλοί ΘΙ ᾿δίάθπι 4υθάυθ. τος βόρσ. Βαροῖ. 

᾿. “᾿ 
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Οοηξ, 16. ΠῚ, τ. 2 Μίδβοο. ΧΥ͂, 17. ἐπ᾿ ἀρετὴν παρορμῆσαι, ἃ 
ψιγιυαΐοπι ἑμοζέαγο. Ἡδογοῆ. παρορμᾷ, προτρέπεται, διεγείρεε, 

. παροξύνει. - , πος 
ΠΑΡΟΡΠἜ ΖΩ. πὰ Ηρ. ἃ 305, ἀπιορθο. ὅγημτι. 

,. Ἧοϑ. Υ', 10. ὡς παρορμίζοντες ν Ῥτο 400 ἔδιπδη 2.. Βοὲ. Ῥχοίορ. 
ἐπ ΤΤΥΧΟ πε. θδμα Ἰορεπάυπι σδηδεῖ; αἷς παρορίζοντες, 580. 
τι ,Ζ3με8ὲ ἐγαπϑηπονεγεθα, ὅδ ζὲπιδέο ἐγαπιδέδέοτεέθδ, ἐδγπιΐπος 

’ φργεαέοηξεδ (πὰ παρόριος. οἰέπιθα, Οοδ4. Κ7εἐέ.), Ἦ. 6. τη8- 
ἐδρβοσῖοθ; νέοαπῖσε εἰ ἐγαηδὲϊσηέσα ἐερθα οὲ ἐπδέξέμεα ἃ ε0 
Ῥγαῤδογὲρέα. ἘΦ τ: 

,; ΠΑΡΟΥ͂ΣΙ Α͂, ρμναφδοηέέα, αὐνενιέωδ. “ Ἵδος. ὙΠ, 15. 
, τἐὴν παρουσίαν τοῦ στρατοπέδου, ααἰνοηξιπι οχοτοὶϊϊιι8. 2 Νῖδοο. 
᾿ΟἿΧΥ͂, 41: Οοπξ, ΚΣ ὙΒ655. 1177, 15. Ἐξοᾶδαι βδῆδὰ δρυά ὑγοξαποβ 

Δυσίοταε σους, δωξάαε ὧδ Βαὸ νόοϑ: καὶ ἐπὶ τοῦ παρεῖναν᾽ 
δὲ τασσεται, οἷς καὶ ἐν τοῖς Νέπεροις Σοφοκλέους. Τὴν πα- 

, θουσίαν τῶν ἐγγὺς ὄντων. Θουκυδίδης ἐν τῷ πρώτῳ. δυζάντιον 
γὰρ ἑλεῖν τῇ προτέρᾳ ἀπουσίᾳ. Τούτῳ. γὰρ τὸ ἐναντίον σημαίνει 
ἢ ἀπουσία. , ; τ τα 

. ΠΑΡ̓ῬΗΗΣΙ 4. ᾿έδονέας φωξάνίς αἰσοπαϊ, οογμβάοπεϊα, 
Ζαμοῖα, ετἰαπι «μά αοία. 58}. Ν᾽, τ. δεήσεταε ἐν παῤῥησίᾳ πολ- 
λῇ ὁ δίκαιοςγ βἴαδις ἴπ τᾶρηᾶ σοηβαεπέϊα ἰαδῖαθ, Οοπέ, 
ἘρὮ. 1Π|,.12. ῬΏΠ. 1, 20. Ζ6κ. νοΐ, παῤῥηφία, ἰοοηέία, 

ς δαμοέα, οοηδάοηέἑᾳ. Ἡδλεγολέωδ οὲ ϑιιδάαδ: παρῥησέα, ἐξουσία, 
ΐ τες Οομξον ϑιέοογε ΤὝοδ. Ἐσοῖδ4. Τ. 11. ». 616. οὁὲ 24». Ν. 

ΙΖ. 8. ἢ. ν. ! ἵν. 

,͵ ΠΑΡ ῬΗΣ17, 2:ε, ραϊαπι, ζίδανο, Ξαμοέαζέέον. ἘΞΟΙ να Ἴλης 
ἰόοναπι 7260. ἤπιε. Ῥβαῖπι. ΟΧΧΧΥΤΙΙ, ι. παῤῥησίᾳ ϑεὲ ᾷσω σε: 
ὍΒΙ δ πιὸ} ποϊδιιἀ πὶ, 1] ϑεὲδ δῖμα ἀυρῖο ὃχ 116 νθγδίοῃο 
δυο ἐτγορβ 886. 

' ΠΙ͂ΡῬΗΣΙΊΙ͂Ν “7, ᾿ἰδονέαξα οὲσοποϊδ τον, ἰέδετσ 
ἔοφιον. Ἑξδπἄθπι ποϊξοποα Βαροῖ Βεῦτ. ὉἹΡ 103) νόσεπι ϑέζο, 
Ὀσὶ ἀρυὰ ΤΧΧ τεδροηάει Ῥτον. Τ, 2. 

: ΠΑ͂Ρ ῬΗΣΙΑΚΝΝ ἜΧΩ, ἐιδονέαέοπε σὲςοηαὲ λαῦδο, 11 
,.. δεῖδ αὐ ἐπέγερίαφ ἐοφιοῦ. δ ἩΛΏΡ. οὐίδοέο πιὲ. Τοῦ. 

ΧΧΎΥΙΙ, το. μὴ ἔχεε τἰνὰ παῤῥησίαν ἕναντε αὐτοῦ; πυπὶ Ζδενε 
δοφιωοέμν δοτᾶτα 1}1ο ἢ Οοπξ, ποιῖδῖα ἱπέγτα ἐκ ἴον, ΧΧΊΤ, 26. 5. 
ν. παῤῥησιαζομαι. 

᾿ ΟΥ̓Κ ἜΧΩ ΠΑΡ̓ῬΗΣΊΑΝ, πο λαδεο ἀϊοεηαὲ ἐΐδεγ- 
ἐαξοην, ποῖ αἷοο οοηαοηέἑα,, πον δἔπε βονπιϊ πα νοὲ ποὴ ἐπ- 
ἐγερζαθ ἰοφιιον. ἌΒὴ ΗΣΡΏ. »μαεξασίο, Ὦ. 1. ἐμῦρεπι δὲ ρεεέΐ- 

" ἐἶμπι πιδ ργαοῦθο. Ῥτον. ΧΙ, δ. ἀσεβὴς δὲ αἰσχύνεται, καὶ 
οὐχ ἕξεε παρῥησίαν, ἱπιρῖυβ δύϊοηι σοηξάπάϊξυτ, δὲ ποὰ 8. 
Βεδις ἐδουμίδίθι ᾿ἰθθγθ νοὶ ἱπίτορίἀθ Ἰοᾳαδηᾶΐ, 418 πεπι-» 
Ῥὸ ἴῃ τωϑμάδοῖο ἀδρυομθηβιιδ. (46 400 Ὦ. ]. δούηο 681) βάθηι, 

διϊδπιδὶ σϑτα αἀἰχοτιῖ, δεδ6 ἱμυοπίισιμι, ἀθομοταῖ., (ομξο 
Σ ῬῈ:). ], 20. τον ͵ 



. 

ἩΓΕΥ͂ΑΙ ΠΑΡ̓ῬΗΣΊΑΣ --- ΠΑΡΩ͂ΘΕ ΟΜΑ͂Ι 840 

ἩΣΤΑ ΠΑΗΡ̓ῬΗΣΙΑ͂Σ. φὐπὶ Μβαάμοέα, οοηβάσπέον, 
«μαςίον. ὈΣΏ, εγδοίΐο,. ἸΤιενῖτ, ΧΧΧΑῚ, 15. ἤγαγον ὑμᾶς ᾿ 
μέτα παθῥησίας, ἀυχὶ νοβ σὰπι Βάμποϊα, Ἀ. 6. 1ἴ8, υἱ οτθοῖθ 
εἰ βάφπτι δοϊήδο οδϑειῖ8. Βεη6 αυοδᾶ 5ϑηβυϊη ἴπ ἴοχῖω ὮΘΌΓΣ, 
Ἰερίτατ : Ετδοῖΐβ νδοιϊδυδιιαρσὶ νάδῖιὶ οἰθοΣ, τὶ ογθοζὶ ἴπιοϑυ 
ἄετο ρμοβδοῖϊβ ; ὩΔῚ ὀγδοέδο Ορροῃίϊζας δογρεέμέδ, ι Νίαςο, ΤΥ͂, 
χ8. λήψετε τὰ σκῦλα μετὰ παρῤῥησίας, σἂρὶε!:}8 Βρ0]18 “Μάεπίς 
ἀηέπιο, Ὦ. 6. πεήνέπθ νῸ8β ἐπιρεαέφηέο. Οοηξαν Ηρσ. ΕΥ̓͂, χ6. 
Κμέρ. Ἠαθ δὲ σεομγὲ, δῖ δέοιγδ. - ιάδ ΔἸ1δ1 8. ν. ἐλέγχαι. 

ΠΑΡ ΡΗΣΙΑΖΩ ΤΙΝ], Μαμοίαέδλεον. αρὸ σμπν αἰέφμο.. 
ΡῈ Ἴ22,), οογαπι Ὧδο, δεὰ; ἐμ οοπϑρδοίιε αηρϑίογπε 8, 84- . 
σογοέμηπ. 7πο. ῬΕε. ΟΧΧΧΥΊΤΙ, λ. παῤῥησιάδω σοι) Βάι οὶ] λον. 
ἔεουτι ἀρδπι, Ὁδ1 ἴδ πιθη ἔοτίὰ856 Ἰδρεπάππι δῖ; ἐν παρῥησίᾳ 
ἄσω σοι. Ὡοπξ, Πεκαρία. ἘΝ 

ΠΑΡ̓ῬΗΣΙΑΖΟΜΙ͂ΑΙ, δἔέδενο ἰοφιον, σοηδαεπέον, ἐπ 
ἐγαρἑαἶδ αοο αμὲ ζαοίο. πλθ πὶ ΤΡ. ἃ τὴ, εὔῆο. Ῥβαϊτα. ΧΙ, 6. 
παρῥησιάσομαι ἐν αὐτῷ, εοπβηήοτίον ρσαπε τι 1110. Κζμάρ, Ξάω- 
οὐαέξιον' ἀρᾶπι ἐπ δο: 00]]. Ῥτον. ΧΙ͂Ι, 17. ΥἹ, 19. ϑέαγοῖθ ἰπ, 
ζαγῆι. αν. ο]. 1. ν. ι85. οομϊιοὶϊ, δος 16ρι8δ86 12 2 ΕἼ. 

Αγαδ. αἴθ, νογδα ζδοϊέ, αἰξοσιεέξεδ 6δέ.. Ζοπαγασ 6... 1555: 

παῤῥησιάσομαι, ἄδειαν καὶ ἐξουσίαν λάβω. Ἐμὲ δὐυΐδτα παῤῥη- 
σιάζεσϑαι ἐν τενὶ Ὦ.}. ἐέδενο ἀεἰεηάενο, ἀρογίδ ἐωφγὶ ἀο ραΐέγο-, 

ιοἰπαγῖ, Ἰτήλσο ἀδΒΌπιξα δδὶ ἃ 1 ρυρ, δοὺΐ δαγοοδῖϊβ δοοιις 
δαίυη ἀαξεπάθητιθυβ., δϊ ῥτὸ 11}1]0 βϑηϊαμτδηι ἀϊοδηῖθοθ.. 
Ζιεχ. Κδειε: παθῥδησιάζομαι, Παμοέαίξέεν αρο. “οὐ όο8) Η!ρΉ. ἃ. 

γ»85, δρζοπεῖθο. Ῥϑα]ων. ΧΟΙΙΪ, 1. ϑεὸς ἐκδικήσεων ἐπαῤῥησιάσατο.. 
Ῥδὺβ υ] ἰοπη ὀέδδγα ἐσίέ. Τα ττατιδῖα] διείξωμα, 568 παρῥη-, 
σιαζεσϑιαν 1θὶ ποπ' ἐέδογα αρεγθ ποῖδῖ, 568 ραίαπι ἀρραγόγα, 
4υδναδιηοάυμη οἵ »η81Π ἢ. 1. ποῖαι »σηλγ αὐ ἐμαϊσέμπε, δὰ» 
Ἰαηοῖα ποῖξΐομο δρῥεπάοτίε οἐ πιαρτι βοαπέξαθ. Οοπξ, Ῥβαϊηι, 1.,ν. 
4. 00] ΤΙ ΧΧ Βαρεπῖ: ἐμφανῶς ἥξει. -- 9} ῸΠ ΗΒ. οδζοοξο πιθ, 
Ἰοῦ. ΧΧΊΤ, 26. εἶτα παδῥησιασϑήσῃ ἐναντίον κυρίαυ. ἀοίποοδρε 
ἐΐδογε σεἱ οοηδάεοπέον ἰοᾳμοτὲβ σογώπι Ζ)οπιῖπο,γ ἃιῖ: οτεπι δι) 
πια ἰῥεγέαξε αο σον» αογιέϊα Ρϑέογε ροίογὲβ α ὅεο. Οοπᾷ, 1 Ἰοἢ. 
ΠΙ, 21. Υ͂, ιά, - "Ὀϑὺυ ἔοθαι, ἐπιρεγέοδα, αοπιϊπαέγές, α0- 
πΐπα. ΤΑεοαοί. ἘΖεοΒ. ΧΥ͂Ι, ὅ0. πόρνη παρβῥησιαζομένη, ταῦ- 
τοιτῖσ πο ἐπιροτέοϑα, 8564 ᾳαμαθ σοηδαεπέον ἀρίέ, ἐπιρμάσησ,, 

ἘΣ Δι Ὁ. δ λω. . Κεεῖρι.. ργοοαχ, Ῥιδοοτεα τορεΐϊζας Ῥγον. 

ΧΧ, 9. υδὲ παῤῥησιασϑήσεταν, ουΐ π|8}1] τεϑροπᾶθε 'π τοχῖα. 
Βοῦχ,, ἂδ βῦο δὐάἑδετυπι, ἐξ πιραῦδτα ρδγα]16]α σεὰἀογθαῖ, 
ϑῖταο ΥΙ, 12. ἐπὶ τοὺς οἰκέτας σου παῤῥησιάσεται, ἴῃ βοχνοδ, 
ἴμ08 ἐζδέγο αρϑέ, ἝΝ 

ΠΑ͂ΡΩΘΕ' ΟΜ 7, αἰπιομεσ, οαρεῖϊο, εἱϊοίο, αὗνορῸ, 
γεΐδοῖο, ἀορεῖίο. 4 Νίδοο. ἸΥ͂, 11. τὰ κείμενα τοῖς Ιουδαίοις φι-ς 
λάνθρωπα βασιλικὰ --α παρώσατο; ἀπδ6 Τυάδλεῖε Βυμπιαμίτος α΄. 
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,΄᾽ ΠΩΑΡΩΡΑΣΜΟῖΙ͂Σ -- ΠΩ͂Σ 

τορίδυ δίδτυϊα εγδηῖ --- αέπιονοδαέ γ6] αὐγοραδαὶ. ἘΖογολ: 
παρωσατο, ὥσατο «αἱ ὥϑησεν. Ἰάδαν: παρωσάμενος, ἀποϑή- 
σας (βογῖθε ἀπωϑήσας 6.Ζεκ, (γε 2,18, Βγοπι.), ἀποβαλών. 

"ΠΑ͂ΡΩΡΑῃἝΣΜΟΣ. ιὰο παρωρισμός. 
ΠΑ͂ΡΡΙΣΜΟ)ΝΣ, ἱπέεπιρεδέῤντέαθ. ὩΡΌΝ, πιμδέμπι, Αἴφμιο 

οὖ Ἴοδ. ΧΧΙΨΝ, γ. αΐα 80. νἱπάοιηΐα χ28]6 οεββειαῖ. [ἢ μλᾶτρὶμδ 
Ῥγοσορὲξ Ἰορίτοτ παρωραΐσμος. Ἡδογοῖ. πάρωρον » παρὰ καιρόν. 

ΠΑ͂Σ, ΠΩ͂ΣΑ͂, ΠΑ͂Ϊ,, οπιμὲβ, οπιπδ, ἐοξμδ, πιιιΐ- 
ἔμϑ. Ἧς, ἐαπέμπιπιοάο. Ῥτον. ΧΙ, «5, ἐπιϑυμέα δικαίων πᾶσα 
ἀγαθή. Πᾶσα ἷ. ε. διόλου. σφόδρα, οο1). ν. 5. Αἀάο [,ον[. 
ΧΧΥΙΙ, 26. καὶ πᾶν, ἈΌΪ Ῥγο πᾶν “44ε;. ὅγπιπι, Τλοοά, τιοὶῖτ8. 
ΒΑΡδοῖ πλὴν, αυοὰ ξογία880 τορομοπάμην δῖ, πίβὶ πᾶν ἀΐοσαβ, 
Ὧν οἵ 41101, ἐχρ] απ: οδυ δα 6886 ᾿πϑοεῖμπι, δὲ καὶ τοζοττὶ δά 
“ὮΝ. πὶ ἸΟῚΒ ὍΝ, ρνἐγὲ αἀοπιμδ, Ὦ, 6. αοπιοϑέϊοὶ, ΝΕ ςὮ. ΥἹΙ, 6. 
ἘΒῚ ἰλπιὲπ ῥγὸ ἐχϑροὶ πάντες ἀνδρὸς Ἰερ ου ἄσπι δαυβρίοός ἐγϑροὶ 
ἀνδρὸς ἄνδρες. ϑεἃ ταὺς ᾳιοηυθ τθοθρίδη Ἰδοϊϊ σθαι ποίυγ. 
“ Ἶμ᾽3, διδέῤοὲο πζλὲ, ἐπιωιάο. 168. ΧΥ͂ 11, 2. δὶ ρχοὸ πάντες: 
ὩΟΏΠΏ]}18 ν᾽ ἀΘΕῸ βου: βοη ἀθπι ἐπάτησαν νοὶ κατεπάτησαν. ϑ6ἃ 
πάντες 101 Θ δοαυθη11: ΘΟΠπιδῖθ ἱγγαρϑὶξ, υἱῷ 513 ῬΤΟΣΒΏΒ  Οπιΐς 
δοιίηῖ. - 3γ ἀοπιμδ, ζαπιξδέα. Ἐπιὰ, ὙΠ|, 5, ἐπὶ πάντων 
τῶν τοῦ ᾿“μαᾶν. - δηλ, δογό, Ῥτον. ΧΥ͂Ι, 533. πάντα, υδὶ πη» 
Δ πο ἀ6 ἔσϑϑογα δογέΐθ Ἰῃ6]]16χῖξ, ᾿βεἃ ἀε ἐοίο ἐΐϊο, 6. δ. 
λαεγεοαϊἐαξέδ ααὶ ργαϑάαθ, ἡποὰ γμεδῖ ματϊῖθδβ δουίίοπᾶο ἀϊδῖτγὶ- 
Ῥαυδηᾶππι ε8561. γι᾽49 δά ἢ. 1. 7ασρογμπα. -- ἥδε, ἐπερέδριο. 
Ῥτον. ΧΙ͂, ,.5. ὉΡῚ ῥτὸ γωτῆ, ἐπερὲπριιαῦδῥξεν, ΕΧΧΉαΡεαι πᾶσα 
εἰπλῆ. ϑεπιίδγις τὰ Ἐρ. Ογϊὲ, δᾷ Ἀ.1. ὃκ πᾶσα τεβηρεῦὰ ἀπὶ πεανϑεῖ- 
δα δὰ το! απο πρανϑησετὰς, γοοο ἀπλὴ δυῖΐοιη δἀξττοπδαι πες 
ἄπαπι ἀοείρτιδτὶ οχἰδιϊμηδῖ. 7Ζαόσογο νοτο πᾶσαρτο διόλου, σφόδρα, 
00]}. ν. 25.. Ὁ ἀπεεγρέοῖο αὐήέτιαι ν] ἀδἔυτ, -- "ὨΜὶ. Ταά, ΝΠ], δ. 
660. οοᾶ. 8αϑ. κατὰ πάντα. ἈΘΡο"Ο κατὼ ταῦτα, οἱ ἴῃ Οοπερὲ, “464. 
οἱ Οχοη.]Ἱερίτυτ. -- Π} 3, ρἐοέααδδ. Απαοϑ. Ὗ', ὃ. πάντα. ἸΝ ται 1666- 
τυαῦῦ ΠΌΤ 9 δὰ Πρ9 [ἃ 4 σ406 Κζϑέμδ Παία. ϑεὰ 4110] τεοῖα 
Ἰταημβέοταυϊ πληΐάθας, οἱ ἢ... ᾳφθοφας ΤΑεοαοέίον Βαῦοξ, ππάδ. 
,δογιΐογο πληΐϊαδα Ἐ. }. Οὗ σοτηραπάϊηυπ ἴῃ πάντα ἱπορίξ οοῦ- 
ψουϑυτ ἔμῖ886 νἱἀδίυτ. - ὃθ, Ογι δι 2 'Ῥατ, ΧΧΧΙ͂, ὅδ. ἐπιδέ- 
κατα πάντα, ἀδοξήναθ οπιηὲβ φόηογὲδ. ΟΟΒ6]. ΠῚ, 6. ξύλρν πᾶν 
καρποῦ, οπιγεὲθ Ψεπογίβ ἄγ θουοδ ἔταρίξοταβ. Εχοί. ΧΧΧΥ͂, 5:. 

880. 64, Οσοπερδ δὶ πάντα ῬομξῖοΣ ρτὸ χατὸὶ πάντα, π οπιπὲ 

ἢ χργώσν βέηεγο. Ἀοιαυὶ δτὲ Βαῦθῃς πάντων. 2 ὅδηι.. ΧΙ, 97" 
ὯΒῚ πᾶς ροβίζὑπὶ δῖ Ῥτὸ πολυς, 00]}. ν.. 39. - ἐπὺ9, ρογζϑωΐ. 
Ῥτον. ΧΥ͂Ι, 30. πάντα. Ὑιάδητην 9 Ἰ6ρίδ86. δοὰ αὐἷα, 8 δὰ 
σούοιι ὀὁρίξω ἴδηι οδοογνδῖαπι δὲ, πὸ ρὲῖ ὁρίζει ἃ ΩΙΧΧ 6χ’ 

᾿ Ῥτοβϑίμι δῖ, διδίῃ θυθ π|8]1θαὶ, 608 πάντα ἂὮ. 1. 46 δυο. Δ4 41- 

ἀϊε56, υἱ νεῖ 6 γοτιϑίουθ ζμοορεξ 72, Ἀρρᾶτεῖ. - 405, οποέδ 
ἐΐίο, 1. 6. μένόγδτ, ἐμγιαξέπι. ὅγπιπι. Ῥτγον. ΧΧΧ, 27. “. 

. δας, ξόξωπι, 1 ϑ8α. ΨΙΠ, 9. [εβ: 11, 18. - Ὀ 503 ρ]6τ. 7868. 
π 2 

Ἰοὺ. ΧΙΧ, 27. Ὑιάθαϊως πιδιὲ 1ορίδ89 π5.}3.,) δυὶ ἡδ 5. 7γοπ- 
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ὌΠ ον .ΤΟ ΠΑ͂Ν “ πς] ὥδι 

γεΐο δυῖουν δὲ ]δίοϊίο ἣν. - Ἐπὼδ5, οοπϑεπδίέ 905, ΤὮτϑε, ἘΠ, 
22. Ἠϊο Ἰεροτυπς σόσδηὶ 66 ταίζομδ ρυποζδίδῃ ," 4118 δίρῃῖῇο 

, Φφαὶ οπειθθ 608, ἈΘΙΏΡΘ 305, - ἔπδ79, ΠΟΩΘΏ ῬΡΟΡΙΙ.Π),, 
Ολαίαπο, αἰ Ἐωϊρσαΐμα ἐταυιδὶ τ, Απιοβ. ΨΊΙ, 2. πάντες. 860. 

᾿ Οαρροϊέμπι Ονές. δ. Τ᾿ ΤΙ... 191. Ἰορεγαπε 39 ρτὸ "55 “059, 
οδυῖ, υἱ δολανγδηδον σέμα τλαν αξ, ἘΠ5}5.. - πὸ; νπάθ. Ῥετον. 
ΟΧΙΥ͂, γήπαντα. “Νααι ἢ5 Ἰδρεταμεῦ - ἜΞΡΠΧἜΣ, ϑοδέξοἑέαίσ- 
γεδ, αν, ΧΧΧΤΙ͂Ψ, γχ5, ἐπὶ παάγτων 560. οοἀ. 7᾽αεξΐο. ἈΒῚ νο]" 
Ἰορομάππι ἐὐῖξ ἐπιστατῶν, αποά ταϊῖ4φυϊ Ἰβγὶ Βαῦϑθωΐ, ναὶ 
δηῖο ἐπὶ δαρριδιάμππι οτὶξ τῶν βοηδὰ δούδηι, πὶ δὲξ νϑιβὲο 
Δ] ἰπςογρτοιὶβ, - ἸΝΡΩ Ομ] 4, δόγπεο. Τ4ῃ. ΤΠ, 17.860. οὐά, 
Ολίδ. πάντα. Βδῆδ αυοδά δοηβηπι. -Ὃ Ὁ8, αἰδοξαίειε, φιὲδο 
φιΐίαθ. 7120. ὁὲ 1, ΧΧ Απιοβ. ΨΠΠ, 6. ἀπὸ πάσης πράσεως ἐμ-- 
πορευσώμεϑα. Ἠΐο Ἰοροταηξ, τε ρἰοτέφιο βίδεμαπς, 5352}, 6 οπι-- 
πὸ. ΜΩΣ νϑοσὸ ὁδηϑυμι ΘΑ ρυθ881888 νιἀδηῖασ. - 93, απέπια. 
Ρτον, ΧΤΙῚ, ά. 80. Ὲ} ποῖδὲ αυοηιο ἑα φωοα λαίέξιπι ἀαθεΐ, - 
δοπιέπρηι, ρϑγδοπᾶπι 4ιαπενίδ. τ ῦ, σοπργοβαΐξίο. ἵΝθτω, 
ΧΧΧΙ, 15.  ὩΨ, ρορμέμα. [πᾶἃ. ΧΧ, 22. πᾶς 860. 64, 4έ(. 
ϑϑηβαπι ΘΧΡΥΘΒΒΘέΒΩΣ, ὩΘΟ ΟΡῸδ δϑὲ, ιἱξ λαοὺς τϑροπδίας, δὐξ 
σαπὶ Ἰγολδεπῖο διαϊαδῖον, δὸ8 9 1θρί886, - ΞΡ», 820. Ἰοῦ. 
ΧΧΙ͂Χ, 1.8. Τὐθτατίοσαπι οὐ]ρὰ ᾿δοιϊομδπι πάντες Ῥίο σεάντες, 
εἰ Ογαδέξ ἀἰ]οσθυτῖα πὰπο ἐδρίπιιβ, Ὀτῖδηι 6586, [80116 ΟΟὩ-. 
οοὐδηάπαι ὁ5ῖ, ΄συδηάυδαηι Βα δαιθη ἀαϊίοποαι πα ομληλμο 
πδοθδβατίδπι Ῥυ θη). - 5, πωρίέαο. ἴοτοα. ΧΧΧ, ι2. - 
ἤὯξ, ἄμο. 2 88πι. ΧΧΙ, 5. δ6ο. Φἴδα. ὑτῦ ἐν ταῖς δυσὶν αὐλαῖς 
Βαθεπῖ: ἐν πάσαις αὐλαῖς. Νοι αἰϊῖον Ἰορθταπε, βοἀ 4υΐα ρα- 
ἰατυπῖ, ἀ8ο ἴσα ατὶϑ Τπυ θη8 ΘΟΥΡΟΥΡ.8 σΘΟο6] οβὶ 8 Θπϑῖγα- 
δ ϊ]5. που δ οὶδδ6, οπιριέα βυνδιλτιιογαηῖ, -- ἸΠὮ, ἐηᾶηδ. 
1ε6. ΧΧΤΥ͂, το. ἡρημώϑη πᾶσα πόλεος. Ηΐϊο φῃοᾳυθ πῶσα γτὸ 
διύλου, σφόδρα ροδιϊυτη 6886 νἱἀοίτς, δὲ ἴμπμο. οὐναϊα 606 
οοηνοηΐαπῖ, - ὨΠῸ διδι ωδέμα. Ὅδη. ΧΙΊΎΧ, 25. πάντα... 
τὰ γογέθταηξ, ατιῖᾶ δ ἰϑοθᾶθῃβ Ὑ5 ρ6Υ ἔχειν ἰτδπετη]οσαπῖ. - 
δῆ, ἑωρσὲίσν. Ῥτον. ΧΧΥΠΙΠΙ, τά, ϑίταο. ΧΥΗ͂, ὅι. (28.). 
οὐ γὰρ δύναται πάντα εἶναι ἐν. ἀνθρώποις, ποη 6δὲ βοπιέπιπι 
οπιρὲπιοάα ρονγδοέέο, ἀ6 1168 διαμῖ δἴαιιο ᾿π ἤτω, ὅ8δρ. ΥἹ], 9.. 
πᾶς, φιῤσινάμ6. δῖτ. Ἶ, 1. πᾶσα συφία παρὼ κυρίου. ϑιεπιπια 
ἱπ δο δδὲ δδρίθιηιδα. 810 δἔλδιῃ δρυδ 1,δεῖποβ ογηρΐδ ῬΙῸ 
"Πα ΡΉ8.). ΘΕΙΠ:8., ρϑΡ  δοέδ Ῥουϊῖαγ. ἘῈΡ. ἴοτομῃι, ν. 25. οἷ- 
δΌΪ Δα δΌτο οδάποϊα ἡγορασμένα ἐκ πάσης τιμῆς, φιονὲδ 1. 6. 
δωηηνο ῬΥΘΙΔΟ ϑιῖα, . ϑγγμδ! πιαρθο ργοξίο, ΤΡοέγό. 1, 30, 85.- 
εἰς πᾶσαν ἦλθον ἀπορίαν. 1ἄϑωι ΤΠ], γγ, ά. ἐκ τῇ πάσῃ φιλαν- 
ϑρωπίᾳ. Οσπξ. Ζδτ. Ν. Τ. 4. ἅ. », δὶτ, ΧΤΙ,ΤΙ, 12. παντὶ ἀν- 
ϑρώπῳ μὴ. πιρέδο, πιδμηο φμὲάογι σχοσρέο, 0011.ν. 20. 1 ΝΜίδοο. 
Ῥ, 24, μὴ ἀφῆτε παντὶ ἀνθρώπῳ παρεμβαλεῖν, τι μὲ, φιωέσιενε μα 
“ἰ[ὲ, τδηϊοσίαι ἤροτο ρμϑτπ δι :8. ; ἜΝ ΑΝ 

, ἅΤΟ' ΠΑ͂Ν, αἴ ἀρυὰ ρῥτοΐδηοβ, ἰϊά ἀυθααο ἰπ {δ τι 
ἀΡΟΟΥΥΡ 18 Υ. Τ, εβὲ ἱπιθγάῃχω ἴ. ᾳ. τὸ ὅλον.» τπέρογθεπεγ 78 “Ἁ 

Ι! Ά 
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γπε μενυγδἑέασ, 81, ΧΙ ΤΠ, 15. τορι. ἘΝ. ΕΥ̓, ὅτε ἐν ἐξουσίᾳ. 
σου τὸ πᾶν ἐστι. Ηδεγοΐ, τὸ πᾶν, τὸ ὅλον. ΟοπΙ. Τίρολογὶ Ῥγο- 
ἐμ85. εἷο ΚΖ’ Σέξἐδ Με... Ν. Τ., ν». 164. δὲγ.. ΧΙ.1Ι, 27. συντέλεια 

λόγων τὸ πᾶν ἐστὸν αὐτὸς, Ὦ. 6. υἵ τϑοῖδ ἱπεοσρτοίδζυϑβ δεῖ 
Βνοιβολησεάονγδ: δϑῆιροσ δὰ 1]υ ἀϊοξαη; τοουσγθη ἄτι πὶ δδβαῖ, 
ἀρϑιίπι 6586 Οὐ αὗ Π1 ΓΟΤΌΠΙ δ. ΠΏ ὰπὶ δἵ ΡΓΔΟδίΔΒΓ 1883: Π1.Π). 

ὅτῳ τ ἍΜΑ ΠΑ͂ΝΤΕΣ;: εἰπιρὲ οπιηδδ. ἼΓΝΕ 1.) τρὴο οχθ. ἴοξ, 
ΤΣ 2ῷΨ 2. ἂν. 

ΠΑ͂ΝΤΑ ΤΑ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. οπιηρΐα ἐρδέμδ. 55) δ}, 
, ὕοοιδ ροδαθεδέογιδα οἶμα., ὍΔ. ΧΧΧΙ, τ8. 

"ΧΩΤΑ, ΤΠΑ͂ΝΤΑ͂. μι. 2πο. Ἰαά. ΥἹΙ, 8. 
, ΠΑΡΙἅῚ ΠΑ͂ΝΤΑΣ, ρναδ οπιμέδιιδ, τῶλ, ἐπ ποπεΐπε. 

Ἐχοὰ. ΧΧΧΙΠΙ, 12. 17. οἷδὰ. σὲ παρὰ πάντας, ἸΟΥΪ ἴδ ρῥγα6 
ογπιέδιρδ: ὍΒῚ οδἰλδηι ορίξηι! 1π||. τοὺ ργαφ αἰΐὲδ τταπδβῖυ]6- 
τὰπε. Οοπξ, πο. ΧΙ], 2. Άοαι. 1, 25. ΤἩεογολ. παρὰ πάντας» 
ὑπὲρ πάντας. 

Ὃ 14 ΠΑ͂ΝΤΑ ΠΟΙΉΣΑΣ, φιὲ οπιπέα ζδεῖέ. ννῶς 
οηππροίσηδι 100. ΥΠ|,5. . Ὁ τὸ 

᾿ς ἘΔ ΠΑ͂ΝΤΟΙΣ. πϑθλ, εχλέϊαγαδέε, Ῥτον, ΧΤΙΙ͂Ι, ο.. 
᾿ τὰ ττδηϑι]θγαπε ΟΡ δεηπθηδ σβέννυται πορὶδοῖο ἴσορο. Ουΐα 

ἰδιήδηῃ ἴα βοιῖθητίδ δρτιρία δῖ, ροδὲ διὰ παντὸς αἰϊᾳπίὰ εχ- 
εἰάϊεδο ογοᾶϊε 7αδρόγμδ, ν. ο. χαρτόν. Ῥε. ΧΥ͂ΤΙΪ, 14. ροεὶ 
ἐνώπιον αὐτοῦ ὩΧΧ αἀάϊάοταμε διὰ παντός. Οαρροίζωε ἐπ 
᾿Ονδέοα 8. Ρ.269. Ρυῖαῖ, δος πὴ 166 1886. Κοσλέσγιεδ Δ Ομ ἸΌοῸ 
διὰ παντὸς τοροποτα τᾶν διάψαλμα. - ἔθ, αααπιάᾶο. 

Κ60Ε. ΠΙ, 9. Τιοξεσαπξ Ἰ. Ὑ 46 διρτγα δ, διασταντόρ. -- 
Ψίά6 φασφιθ 8110} Ζωὴ εὐ μέρα. 

ΠΑ͂ΣΣΑ͂ΖΟΣ, αἰιοο ΠΑ ΤΤΑΖΟΣ, οἷάνιια Ζέρτιδιεδῳ,, 
Ρακὲϊίιδ. 5, πιαπμδ. Ὥδυς, ΧΧΊΙΠ, τθ. Οοηξετ. Οοέξωπε 
Ῥ.- 2755. - ἼὮΣ5, ρμακιέζμ8. Ἐποά, ΧΧΥΠΪΙ, το. ΧΧΧΥ, 17... 
ΧΧΧΥΤΙΙ, 20. οἵ ἀ]0ῖ. - ἩΧΠΡ, ἐγαποβαίε. ὅϑγπιπι. Τυάᾷ. Ὗ, 
46. 1, ερῖὶξ ἔοτίδδβε ππ τ... ὭΣ) οοέμηιπᾷᾳ, Ἐχοὰα. ΧΧΧΙΧ, 
55. δίταο. ΧΙΨΥ͂, 25. πηξει πάσσαλον ἐν τοῖς τοίχοις αὐτῆς» ταδ6τ- 
ἩΔΟΌΪΙΙΩ δι01 Πρθὲ ἱυχκῖα Θ8πι, οἴ ΡΓΟρΡ6 δδπὶ οοιμθηοζοῖοΣ, οἵ 
δεολᾶμο νεσδείυσ, 1δ14. ΧΧΥΣΙ, ’ῴά, οἱ ΧΧΥΠ,.. 

ΠΑ͂ΣΣΩ, ὁραγᾷο. αι, ἰάθη, Ἑχοά, ΙΧ, ὃ. πασάτω 
“ωῦυσῆς εἰς τὸν οὐρανὺν, δρανσαξ Νίοεεβ ἴῃ ὀρεΐααι,. ζεαγοῖ, 
πασσάτω (ἰ6β6 πασατω 6 μεν. Ογνεϊέ 2325. Βνεπι.), ῥανάτω. 
1014. γ. Χο, - Ἴ12 ΡΙΒ. φραᾶγρο. Ῥδαΐαι. ΟΧΕΥΙΙ, ὁ. ὙΣάο, 

ρὲ 9ὲτ. ΧΙ ΠΙν 2ι. 5 Νίαως. 1, 18. καὶ σποδῷ καὶ κόνεο τας. 
κόμας πασάμενρω, οἵ οἴπρχθπι δὲ ρυϊνοζοπι, ἰὼ ΟΟμλδα δι188 
δραγρεπέεε. : ᾿ 

ΠΙΑ͂ΣΤΟΣΣ, ἐλαίαπιμε; πϑιι, ἐλαίαπιια πωρίἑαἰὲα, ᾿ νεὶ 
τἰπεδγ αοιέπεπις 4714ὸ δρογιδιδ 6ὖ δροῇδα ἐσριπέμν, Ῥβαϊαι. ΧΥΤΙ], 
5. Τοεϊ. 11,16. Υ͵άε εἰ ι Νίαοο, 1, 248. (καϑημένη ἐν παστῷ, 
“ροπδα νοὶ πονα πμρέα.} εἰ ὅ Νῖδοο. Τ΄, 6, οίδνως 1.10. ΤΙ]. 
«. 5. «οξ:. 57. τὸ δὲ παρὸ τῇ εὐνῇ παραπέτασμα πασεός. Ἐἶε- 

“ 
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ΠΑΗΑΣΤΟΦΟΙΟΝ -- ΠΩΗ,ΣΧΩ αδῇῷ 

᾿ἀγελέμα ἀοτῖναῖ ἃ πάσσειν, ναγίαγο. Οὐτὰ ΘὨΐπιὶ ὁχ Ῥοδῖδ ἐνδ- 
πασσε ἴῃ ν. παᾶσσε Θχροῃῖξ ἐνεποίκιλλε, δἀάϊτ» “Σνθϑεν᾽ καὶ 
παστὸς τὸ γαμικὸν ποίκιλμα. Ὑιά, Ἰάδτι ἔπ ἐνέπασσεν. ἸΛλολτακ ὦ 
αἰἰα5, παστας. ϑιιέήαδ: παστὰς. ὁ πασετὸς. νυμφῶν. 

ΠΑΣΊΤΟΦΟΙΡΙΟΝ νεὶ ΠΑΣΤΟΦΟΡΕΖΟΝ, ραδέορλο- 
γίωπι, ἰοομα, δὲ ἐἱπαίαπιιδ δέαέ, ἴτ. ομδέοιέπι, οσέέα, ξαξο- 
»ἀγϊασίωπι, Ἐπ βϑπϊθηϊα ϑδέωγχίξ ἀδ αἰαὶ. ϑήαοοα, γμᾶρ. 110. 
παστοφόρίον οδὶ σοποίανο 5. οοἰζεία ῥΥορα ἐεπιρίμπι Θκϑέγμοεξα, 
ἐπ μα ἀερεγεηὲ νεῖ λαῤῥέαγοπξ πα ρέμγοανε ραδέορλογὲ, Ὦ. ὁ. 
ξόπιεδ δαςεγ ἀοέτεπι, ἂς απο νι. Ἰάδιι ἐὺ. Ρ. 107. ᾿ἴεέμϑὲο παστο- ᾿ 
φόρια διπξ οοποϊανίδ, ἴῃ αὐ θτ6 ἐβΘΒΔΏΓΙ, γ888 80 8ΌΡ6]16Σ 
οδοῖοχα αϑϑϑενδαυδηϊζιγ, ἔμ δαοοσάοϊοβ δὸ 1 νὶϊ80 ΘΟ πιοτᾶς 
Ῥαιίοσ, ᾿“πϑεν, οοἰΐα, ομδιοσπέμπι, χ Ῥατ. 1Χ, 46. 55. (υδὲ 
εἰΐαπα οὗ ἄλλοι ἴα ἱπιοτρταῖδτὶ δυπῖ.) ΧΧΗΙ, ,ὃ. ΧΧΥΙΙΗΙ, ᾿2. ᾿ 
εσθαι. ΧΧΧΥ, 4. ἘΖεοῖ. ΧΙ,, χθ. Οἰγπιρέοάονμο παστοφόριον 
Τοζθϑια. 1. ο. ἑητογργοῖδιυσ γαζοφυλάκιον, εἴ ϑολοί. παστοφόρια 
ἘΖΕΟἢ. ]. 6. γαζοφυλάκια. δῖο οὲ Οἰοε9. 18. ἴὰ 110. 1. ΤῬαναϊίρ. 
παστοφόριον (Νῖ5. νἱεῖοδο παστοφορεῖν ), γαζοφυλάκιον. Ὑιαά 
Ολέδίογ. (ᾳέση, ἐπ Ζεγοῆι. Ὁ. 80. «4ἰ. Ἐδάν. ὙΠ, αδ. - γηὅ,, 
Ργαδίσοέωξ αμέαο 8. ἐλεδαγὶδ, 165. ΧΧΙΙ, 1δ. Τιϑροταῶξ 136, 

5.0 
λαδέξασωζμηε, ὁ0]}. ἀτδΡ. ὠΐων. - οϑὺω, ΠΟΙΏΘῺ ρΡοΐϊΔ6 Η 68- 

Τοβοϊ γχαϊζδιδθ. 1 "Ῥασ. ΧΧΥ͂Ι, 16... γιά εἰ ὅ Ἐδάγ. ὙΠ, 6ι. 
ΙΧ, 1. ὙΜδοο. ΡΥ, 28. δὲ ϑγγὼδ τοάαὶε ογπαέμα, δὲ ν, ὅ7. 
ἐπδέγιεγχιογιέα ογπιαέμδ. ϑεουπάτμι βασμοίζεπε πασετοᾳ ὁρια ετϑταὶ 
ἑαδεγπαομέα, ἰὴ, φείδια δλαδέἑαδαέέ ρῥγαεροοίξια ἔσπερὶξ. Αρυὰ 
Ἠεογολέωπι παστοφόριον Θχροηὶϊτατ τὸ τὸν παστὸν φέρον. ἢ 
οἰκονομεία, ἢ συναγωγὴ, ἢ ναὸς εὐανϑής. 2.65. Ογγεζίἐἐ ΗΙῖδ. 
Βγεπι. παστοφόριον, ταμεξῖον, ἔνϑα ὃ νυμφῶν. Αἄάε 7οδερᾶ:ς 
“4.1 ΧΙ. ν. δθ2. 8. 1. 17. ν. 307, 4. υδὲ νῖάο ποῖδβ. ϑωδάαε: 
παστοφορεῖον, τὸ φέρον τὸν παστὸν. 

ΤΠΙΑΣΤΌ 2, ἐλαίαπιωπι ροπο. ἢδῖι 
ΧΧΧΤΙ͂Ι, 12. παστωσει.-. 

'ΠΑ͂ΣΧΑ, ραεεολα. πη, ἐγαηδίξμα, Κεσέίνἑέαεα ραφολᾳϊὲφ, 
ἀρημμα ραδολαίξε. Ἑχοᾶ. ΧΙ, 2). ϑύσατε τὸ πάσχα, ταδοιϊάϊα 
ἀρπῖῖ βαδολαίέπι, Ὑ1ὰ6 εἰ Ἰγθας. ΧΥ͂Ι, 2. 5. 6. εἴ “σομ!, Τυυο. 
ΧΧΙΤ, 7. 1 Οος. , γ. Ἐχοά. ΧΙ, 48. ποιήσῃ τὸ πάσχα κυρίῳ, 
σε] χοῖ ραδολα Τ)οιαῖηο. Ὑ1άς δὲ Νπιη. ΙΧ, 2. 4. θ. δὲ οοῃέ, 
Ηδρτ. ΧΙ, α8. 265. ΧΧΗΠΙ, 22. οὐκ ἐγενήϑη τὸ πάσχα τοῦτο, 
ὩΟῺ σοϊθυταϊυϊῃ ἔιμοταῖ ρώδολα ἴαϊθ. Ὑιὰο δὲ νυ. 45. εἴ δοοῃξ, 
Μίδα, ΧΧΥῚΙ, 2. δο 4086 ποῖδνὶ βιρτδ ἴῃ ν. γίνομαι. ῬΊυτα 
ἀθ μδο υοοϑ νἱθ δρῃὰ δυοίοζοας οἱΐζαῖος ζζοζίο δὰ Νίαιιδ. 
ΧΧΥῚΙ, 2. Ρ. 366. 

ΠΑ͂ΣΧΩ, ραέΐον. δΌΤ., οἱαπιοηέξα μέρ}. Ἐπαοῖ. ΧΥ͂Ι, 5. 
τοῦ παϑεῖν τε ἐπὶ σου: υὐΐ Ἰοοο παϑεῖν ΤΟρΡΟΠΘΓΘ τ] }6 μι ποιεῖν, 
αἴ ποιεῖν τὸ ἐπὶ τινὶ οἷ αἰϊφμξαί δοηιεοὶξ ἐγέδμογα αἰϊοιὲ, -- 
δ πη ΝΙΡΒ. σεργέεμαϊπα αδέοίοη. Απιοα. ὙἹ1, θ. - πολ, νἑάφο, ἡ 

; 

» θρεγίο. «“(φιι. δῖ, 
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᾿ἀ, ἐαρεγέογ. ἘΦ, ΥΧ,, “6. Υἱ᾽άθ οἵ δαρ. ΧΙ, 27. δ᾽ ροοὲ 
πασχοντὲς ΒΆΡΡΙΘμάθπι οτὶ κακά, ΧΥΙΠ, 109. ΧΙΧ, χ5. 8ι:. 
ΧΧΧΥΤΙΙ, 16. ἃ Νίφοο. 711, 322. ὌΝ, 

ΠΆΤΑ ΣΣΦ, ρεγομέῖο, οσοέβο. ἨΣΜ., ἐγαδβοοῦ. 2 Ῥᾶν, 
ΨΙ, 56. πατάξεις αὐτούς. Ἐξἔδοέιπι ἐγὰδ. Ῥτὸ ἐπαϊρπαξέοησ ἐρδα 
ρόδαστυῖ, - ΡΩῚ, σοπέθγο. ΝΙΙΟΒ, ΙΥ̓͂, κ5, 660. «ἃ, Οοπιρί; 
πατάξεις, 4.86 εδί δἶπο ἀθῖο γϑσβὶο 8116 ᾿ἱηϊουρτοιῖο.. ἘΡΒῚ 
οι4]4. 1άθπι, ΤΠ Δπ, 1Π, 45. 880. οοἂ, Ολὲφ, -- "55 ΡΒ. 8 ἢ32, 
γεγομέϊο. Οδι. ὙΠ], 41. ΧΙ͂Υ͂, 16. ΧΙΧ, 11. δὲ διὲδὲ δαδρίυϑ. 
4ὉἙῬῈατ. ΧΧΥΤΙΙ, 17. ἐπάταξαν ἐν ᾿Ιούδᾳ, Ῥετουββοσπξ Γ[υἀδηις 
Οοαῇ. εἰ 4186 ποῖδλνὶ ἴῃ γ. ἀποκτείνω. Ῥ841αι. ΠΠ| 7. ἐπάταξας. 
Ζοπαγαδ ..,0.. 822. ἐπαταξας ἀνεὲ τοῦ πατάξεις, δοϊ!οοῖ ὁχ 86. 
Ὀτγδίοα οσοῃβαοτῃάἀΐηε.- [65, ΧΙ ΙΧ, 10. πατάξει αὐτοὺς ὃ καύσων, 
7ογὶσε 1108 Ἀεβῖοβ. 146 δὲ Του. ΤΥ, 8.9. ΤΑδοα. εἰ 1,ΧΧ ΜΙοδ. 
Ψ, 1. ϑγπιπι. δ60, οοὐ, Ζοδηι. Οθη. ΕΥ̓͂, 25. υδὲ ἔῃ ποίοη9 

- δηΐου βοίεη 4ἰ τΟρΘΥ ΤΌΤ, - ὨΛΌΣ ΗἸΡΒ, ἃ ὨΌ, οοοΐαάο. ὈῬΑΔΤ. 
ΧΧΧΙΠ, λά. ἴοεαμι. ΧΙ,1, 4. οηξ, ᾿ξ οζβωπι κά Αοι. ὙΠ, "4. 
ἡ ρῖπ ΝΜ) ὙΧΠ, σηρῸ δὲ ποι δογγοθογο. ὃ" Ῥασ. ΧΧΝ ΤΙ, 20. υδὲ 
ἐπάταξεν 681 ἰ. 4. ἔϑλεψεν, νελανέξ, τὰ Ἰορὶτος ἱπ οοὐ. Καί. “ 
ΟΣ Π, ἐχομέϊφ, οἵ αἰδομίἑο δαομέο, “ἴμ. ϑδγπιπι. Τδοα, 860. 
ὡῬΡγοοορέμπι Ρ. 540. 1.5. ΧΧΥΙΪ, 12. (Οοηξ, Ορμδομία Ογέέοα 
Ρ. 844.) πατάξει, δὶ παπο ἱπ εκαρέδε Ἰοριταν ῥαβδίσει. -- 
"Ὅτι, σαδοίπαάο, Ταά, Ὑ, 26. - ἤὥππ,, δέογμο. ἀ 88. ΧΥ͂ΤΙ, »ὅ. 
860. «4|«. ἐπαταξο τὸν ὄνον αὐτοῦ. [,δοιϊῖΐο ἢδεα, δὲ 88:8 εβῖ, 
Ὧδο ἔοτῖα886 οΟτῖα 6χ ἐπέσαξε. αὐυοα το]ϊαυὶ ᾿ἶδτὲ Βα σδηξ, π18}}]} 
αἰϊαὰ αιυδηι  οϑείπαέέοποπι εἰἐδοόδοο ἱπάϊοατο. ροῖδοε, δἔϊαηο 
δυοῖον Βυΐοβ ναγβίουἱδ ῬΓῸ ὉΒΠ ἔοτίδββδα ἰορὶϊ θ2π. - Ἢ515 
ῬΙΉ, 8 719, Ρᾶνο πε. ϑὅγπμπ. Ῥ8. {0011Π],8. παεάξωσι: υτδῖ ρτο 
359315}}, Φὲ βαγαῤιιε δ6., ἸοΡῚΣ "2355»), ἃ τᾶ, 553. μογομέίο. - 

. ΜΠῸ Ομ 4]4, 65. 11, 854. 55. - γπ0. Ώθυς. ΧΧΧΤΙΠΙ, 11. 860. 
Ουοπιρῖ. αἱ 4111 ΒαΡδῶς κάταξον. [Ιυἀ. Υ͂, 26. Ὥρας. ΧΧΧΤΙ, ἡ 
80. πατάξω. πάο Οἰοδ. 178. ἐπ ὕαπέ. ϑονέρέ. παταξω, πληήξω 
(Μ5. νἱτίοδθ κατάξω, πλήησσω), κρουσω. -- "3, ρέαρα. 166. 
ΧΧΥ͂Ι!Ι, 7. - ἸμῺ οδα] 4, ἐπιρέοο, 1) 8. 11, 85. 660. Οοπιρίμε, 
ἐπάταξε πᾶσαν τὴν γῆν. ΝοΥ Ῥοδδιπι δββϑϑηϊισί ϑιερααγίο, 4υξ 

. ἦῃ ποιῖῖβ αἀ Ἀ, }, Ρ. 15. 5ἴαϊτιϊξ, πὰ ρταθοδδβεσαῖ παταξας, 
δουέθοπεῖθ οαΐαπεο 68} ι.π15856 ἐπαξαξε Ῥτὸ ἐπλήρωσε, φυοάαβοῖ 
“ΤΑεροάοέξογι., οἵ κῃ ἀιιδὲο Ὠῖο 6886 τοϑεϊϊτπϑη αι. Ῥοιΐοδ ἔοτο 
ΤΏ] ἐπυρέδγο μϊνογδαπε ἐογεαῖπ, η6 ἴῃ ἰακία Το}. 4] 4. Ἰορίτυτν, 
1, 1. Ὠοῖαϊ ἐπερογξιεπι 8. ἐγγαπηξάεηι ἘΣ ΓΟΘΥΘ ἐπὶ ἀτιέσ ΜῈ δῈ7. 
γαπι, αὔδα ποϊϊοπδα ΧΧ, βουδηαι δαΐμμι 560, δ00 
πατάσσειν ΘΧρτμηθχα γοϊαθταπῖ, Οομξ. ν. 45. -- 323, ρογομέϊο. 
Ἐποᾶ. ΧΙ], 2,5, ΧΧΙῚ, 2. ΧΧΊΙ, θὅ4. δὲ αἱνοϊ. - πὸ ΝΙΡΒ,. 
Ῥμσπο. Νυια. ΧΧΤΙ, 11. - τοῦ, ρόπο. ἘδθοΒ, ΧΙ, 7. υδῖ 
ἔν, φυοπὰ δεηβυπι, ἐπέσγοεγε ποῖδῖ, Οποὰ νετὸ διιῖποι αἀ 

δΙτοχαπι Ἰοολαι 1 ὅπ. ΧΥ͂, 2., πατάσσειν ἴῃ τοϊ4υλ16 Τἠδοσο-. 
" ἐξοπέα τεϑρομ ες ξοταιιδο δοῦν. ἢ 3 τ δου. Ὁ, 486 00π- 
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γϑηϊέ δι ΨΕΤΏδΟΙἾα : δέπονη σέεναϑ ἐπ δα ΣΡ ερ ἑόρεη; Ἀ. ἃ, 
αὐοτίγὶ αὐέφισπε, ἀοδέξέἑεον ἐγαρίᾳγο. Ἀϑῖδι Ἰοουδ υὰ. ΧΥΤ]Ι, 
21. 860. Αἰ4. δὲ ἴᾶπιθει ρτὸ ἐπαάσαξαν ἔοτῖα586 Ἰοροπάμπι οδὲ 
ἔταξαν, :)ἢἜἌ δαῦοὲ οοὐ, Οχοη., δυῖ ἐπέταξαν. - ηῳ, 3 ηπάος. ᾿ 

188:), Ὗ, 9. ἐπαταξὲεν αὐτοὺς εἰς κὸς ἔδρας αὐτῶν. Ἰωερετυπξ 
“1, ἀὰ υὺὲ δὰ Πδύτω τοξδγαίοσ. ΑἹ οὐπῖτα δεδίμαηΐ, οϑδὸ 
Βαθο ψϑῦρα. ἱπορῖο Ἰοοο ροβὲϊαᾶ, δὲ ραζείϊμοιθ ροϊΐυβ δὰ ἢν 
Ὁ ὩΠΠΕ ν. 6. Ὑ1ἀ6 ϑολωίξοπδέμπε ΟΡρΡ. τπέπ. Ρ. 167. 1 Νίδοοσ. 
Ι, κἱ πατάσσειν ἑΐογοσγε οῖαῖ, Οομξ, ἰδλ. νοτα, 837,7. 1 Νίδοο, 

ΧΠΙ, ἀ4. πατάσσειν. Ῥετ ὍἝ Οἱ 4. “ἰέγμδνα, ἐγδ;ϑιυ ϑγγμδο. 

Ἐρο νϑῖο σϑᾶδοσο πι8}] 6 πὶ Ρδσ διρμρπαγθ, 001]. κι Μίδοσ. ἴ, 20. 
αὐὶ παταξαό “ἴγυπεον ποῖδιϊ σερωρπαίαπιὶ Αεργρέωπι οἰδὲ 
δι δέξς 67, : ᾿ 

ΠΑΥΔ᾽Ώ,, οαέοο, οοποιῖοσο. Ὀ4Σ}, νοῖρδ]6, οαΐσαπϑ. Ζαοδὶ 
Χ, 8, - ΨἈὍΥ, ἐγέέμγο, 168. ΧΧΨΥ͂, 10. -- ἨἩὙΥ1, οαέοο, Ἰ)ευῖς ἡ 
ΧΙ, 24. Ιυὰ. ΓΧ, 27. Νόβθαι. ΧΠΤ, 15. δὲ δἰἶδὶ, - ἨῪ1 ἢ 
οαἶοαὲ οαἰσαῖον. 168. ΧΥ, το. - ἢ), 4ο, απιδιεῖο. 168. ΧΙ], 
ὃ. τ Ὧν, αἰδφοοπάο. 1οε]. 1Π|,.13, - Ὀγἡ. 165, 1, 12. ΧΧΥῚΙ, 
8, - ἡκὰ, απλοῖρ. Απνοϑβ. ΠΠ, γ. τῶν πατούντων ἐπὶ τὸν χοῦν 
τῆς γῆς. τὰ οοὰ, Βανόεν. ἴσος. εἰ Σαμά. ς6ἃ δεουπάυπι οοά- 
Καξίο, ὁὲ «416». τὰ πατοῦντα. οτα Ἰαοῖῖο 6686 νἱἀεοῖυς τὸν πα- 
τοῦνταγ ὍΣ Ἰερ ΩΣ 1 σοτ8. “4γαδέοα, εἰ [οτῖλ556 4φθοαυσ ἐπ’ 
ὅγγίασα. Οδεοΐίθειιπν Βδραθγαπὶ ΜῈ ἐπ νοοϑ ἢ ῥγῸ πιδῖσα 
Ἰθοῖοτΐδ., ἨΣ δὶ 1. 4. ἢγῶ, Ἑδάἄδιῦ Ῥοσπνυιδιῖο ἂν 18 ΄ἀποαπθ 
ἔλοῖα 6δὲ 10. Υ1Π|, 4. υδὶ ροὲ ἐκερίβειν τοἀἀλάεγυπξ, -- 02 πὶ, 
πε ρεάθπι. 1ε8.ὄ ΧΧΧΊΤΙ, 20. ! 

. ΠΑΤΗ͂ΣΜ“ ΠΟΙΜΕ 22, οαἰσαγε ζαοίο. ἢνγτὴ Η ΡΒ. ᾿άθαιν 
ἴο6. ΧΙ.11, 16. ᾿ ' δι 

ΠΑ ΤὨΜΠΑ, οοποιοαΐξο, εἰϊαπι σμοαῖ οαἰοαέω» νο] σαΐα. 
οαέμπι δέ, 4. ἃ, οαἰοραπιοηέιῖ δὲ οοποιμίοαπιεπέμπι,. Νί οι Ὠοτῖσθ᾽ 
ἂς ἀοσιέπθ, φιὲ ργοίθν ἐξ δὲ ορργέπιέμγ, ἩῚ ρᾶτιῖο, φαέοαηδ. 
Αἱ. 1ε58.ὄ 1Χ}Π,.2. ὡς ἀπὸ πατήματος ληνοῦ. Νοὰ πιδῖε. 
Ὁ, ἐοσιέϑ, φωὲ ρααέδιεα οοποωέσαίων, Ἐν θοῦ, ΚΧΧΧΊΨΥ, 10. 
πρύβατα μου τὰ πατήματα τῶν ποδῶν ὑμῶν, ονεβ τοδᾶθ, φμάα 
ἃ ροδίθιυδ νοβῖτιδ οοποιέσαημ. -- ἼΒτα, ααμαέῖο, ὠγσάοι 2 Ἀ6Ρ.. 
ΧΙΧ, 26.Ν.1,.. - | ; : 

ἘΠΑΤΉΤΗΙΝΣ, οαϊοαϊόν, οαἴοαηϑ. Ἰ ῸΣ Ὦδοο, 4026 π᾿ 
ΒΒ εἰϊο Τάσοαιγο ἀροϊἀοταῖωγ, 6χ πιεᾶ΄ δαῃϊομεῖα τοἀἀδηάα οϑὲ 
ὨΧΧ Τηῖι, 1ε8. 1,Χ1ΤΙ, 2. ρτο Βδῦσ. 3) οαέεαηδ, ὡς ἀπὸ 
πατητοῦ ληνοῦ, 5πἵἴοωηϊ οἱ, 41 τοτοῦϊας οδ]οᾶσὶξ: Ὁδὲ πατητοῦ.. 
ποὴ ἃ παεητὸς, βε4 ἃ πατητὴς τοὶϊεῖ αυἱάδαι ἀετίναπάμσπι νῖ- 
ἀεῖατ, ΑἸΐδ8 ροβὲ ληνοῦ ΒυρρΙοιλἀὰ εδδ6ὲ γὸχ ἐλθόντος, δ 
ἐλθόντων. 

ΤΙ4ΤΉΤΟΙ Σ, οαἰσαξιϑ. ΝῚ Ῥατῖ. οαἴσαπε. ἴεε. 1Χ1Π]|,2. 
ἰάδ᾽ δΏρτδ ὃ. πατητήρ. εν ᾿ ᾿ 

4 
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ΠΑΤΗῬ, Ῥαΐογ, ἵϊ. ἀμκοίογ, αἱοσέον. 'ὲ ἴῃ ῥ͵ΌΓ, ὉΔΟΝ, 
Ῥαΐγεν, ἴϊ. πιαίογεο. ει. ΤΥ, τ9. οὗτος ἦν πατὴρ οἰκούντων ἐν 
σκηναῖς, δῖο δεαῖ Ὀεῖετς ἢ. ε. αμοσέοῦ δοτυμα, 64ὲ ἔπ ΘηΟΓ18 
μΒεα"ϊαῦαπῖ. 106. ΧΥ͂ΠΙ, 1. πατρὶ Γαλααδ, φαῖτι ἢ. 6. ργίπ- 
οἱρὲ ΟΘαϊαοδά. Ψίάε οἱ 1 Ῥατν. 11, 21. 25. Τυὰ, Υἱ, ι1. οἵ 7 εεδαἰϊὰ 
αὐνεγδαγία δαογα 110. ἸΨ. ο. Θ. μδρ. 567 βε4ᾳυ. 2 Ἀδρ. ΠΙ, 12. 
ἔβόα, πατερ, οἰδτααθαι, ραῖοι, ἢ. 6. ἀροέον. Ψίᾶδ εἰ 4 Άερ,ΥἹ, 
21. ΧΙΤΠΙ, τά. ὁοὲ οομξ, 2 δεδοίξῥ αὐνεγδ. δασογα 110. ΤΥ. ὁ. 6. 
Ῥ. 65. Ῥεαϊαι. ΧΧΧΥΠΤΙ͂Ι, ι7. πάντες οἱ πατέρες μοῦ, ὈπιΆθε 
"παΐογοδ τοὶ. Ἠδεγολίμε: πατέρες, πλούσιοι, ἢ πρόγονοι. ἴξ0- 
ἃδπι βεη8 νὸχ δ᾽ 4ᾳυοίιε5 ῃ Ν. Τ᾿ οἱ δρυά Ζωγίρέάεπι Ογεϑί, 
ν. 5)2. ερίυν, γΠιὰ6 Ζσα. Ν. Τ΄ 4. ἡ. ν. ϑ8δῖο δὲ τοχῆες, 4υΐ 
1165 Οταθοῖβ διιπξ πατέρες, γονεῖς, Θχροπθηῖο ἴδεγολίο, Ηο- 
πέρ οἴϊδπι. δι ῃξ ὑπαΐοτεβ Οεἶγθδ. ἡ, Υ. δά. δά αυδπὶ Ἰοοῦπι 
«Ἐποίαίδλέμδ: “Ὅμηρος τὸ τῶν αὐτῶν τοκήων ἀντὶ τῶν προγόνων 
τέθεικεν. - ἴῶε, πιαέετ. Οθη. ΧΧΥΤΙ, 9. πρ1]οοο πατρὸς εχ 
81118 110 118 τοροπϑηάυμπι νἱἀδίοσ μητρὸς. - 3815, ἀοίον. ἴεε, 
ΧΥΤΙ, ι1.- Τ ἀρείσης 5Μ5. - 25, δόγμα. 1 Ἀορ. ΧΙ, ,χ8, 
Ἀδιϊοποι δὲ ΒαρΡιιοσαηῖ ϑογαπι, 4086 1016. ν. 12, Ιδρυηξογ. 
- Ἔν, ρορωίμϑ. Οεη. ΧΧΥ͂, ὅδ. προσείέϑη πρὸς τοὺς πατέρας 
δεο. οοἀ,. Ορέέφη. οῖ Οχοη. Τα δ'ηο ἀυδῖο ἐγδηϑίυϊοεθηῖ δχ δ) 18 
δοτιρίιγαα 580τ860 0018, ὯΒῚ πᾶοο ἔοχπιι]α οσουγτιίξ. ϑολοὶ ὃ, 
πρὸς τοὺς περάτας. διά Ἰηλἔτα 6. ν. περατης. - ἸἸΟΝΕῚ, ΡΓίαν. 

, ἴθδυις. ΧΙΧ, τ4. οἱ πατέρες σου, πιαέογεε ἐμέ. ΒΘΏ 6 αυοδά 86ῃ- 
δ). - Γ5ΒῪ, δριγίξειδ. ΝΌΠπι. ΧΥΪ, 22. ϑεὲ τῶν πατέρων. [τὰ 
ἐδ μδτ] συ, 6Χ 81118 58. Ἰοὐδδ, γ. ο. ὅθ. ΧΙΨΊΙ, 5. Ζἰοϊπιδεῖο 

δὰ ἢ. 1. ΠΡτασ πνατῶν θἵ πρὼων οοπξιά[886 νἱἀδηΐατ, αΐτονοτα 
ξαοῖαπι οδῖ 2 Νίαοο. 11], 24, Οοπέ, ᾳυοαυθ νατοἴαζεμ Ἰ6οῖῖο- 
πἷΐθ Ηερι. ΧΙ, 9. 1 Νίαοο. 1|, δ4. φινεὲς ὁ πατὴρ ἡμῶν ἐν. 
τῷ ζηλώσαι ζῆλον, ὑδὶ πατὴρ ἐδ ἀϊοιζατ, ομέξες Θαοπιρ έτπι 86- 
4ιεξητιιν". ' 

Τά ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ, 80. γρήματα, οροα, ζαοιωζέαέες, 
4αε δωγιξ ραξνῖδ, 7αφμϊέαΐθα ραΐεγπαθρ.. Εν ΩΣ, φμαᾶ 

»Ῥαϊγὶδ, 80. διπὲ. Οδη. ΧΧΧΙ, 1. - ΞΝ Ὧ58, ἀοπιοδ ραϊγὲδ, Οθμ. 
ΧΙ,, 51. 810 “εἰέαπια Κῦ. ΝΖ. 110. ΧΤΙΤ. οἱ 11. ἀϊχ!ὶς τὰ πατρῷα, 
8011. γρήματα, ραέῤγἱπιοπέωπι. Υ. 7.. Βο8. Ἐδέρθ. ιν. Ρ. 20. 
» γ7146 Δὲ 5. ν. ἀδελφός. ' 

 ΠΑΤΡΑΔΕΜΦΟΣ, ρμαΐνμμδ, ρμαΐτὶα ζγαίεγν. ᾿αγῖτδ, 
«Δολοολίία, ποτάθὴ ρτορτῖαμη, αυοά 260. εἰ γπιοϊορίαπι ποῖδῖ 

, μαέγιι διρὲ. ἃ ῬάτΑ]. ΧΙ, 11. 860. 64. Οὐπερί,» τοῦ παεραδέλφου. 
αὐτοῦ; 4υ86 ἴδει νεῦρα ταλῃὶ ροίΐι8 δὰ δηϊτεσδάθης {171 σϑ- 
ξειθιἀα 6886 νἱἄρημιτ. - "4, ραΐγμμδ. 1 δβτωῃ. Χ, 15. 860. 
Οοπιρί. “φι. αἴ ἸΙΧΧ 1Ῥατ. ΧΧΥΙΙ, 52. “44μ. Οδμε 1, 1. - 
41, Ζοαάο, ποθ Ῥσοργίυμι νἱσὶ. Ἰυά. Χ, ᾿. 2 Ἀερ. ΧΧΠΗ͂Ι, 
9. 24. Δίεεγοῖ, παιράδελφος, θεῖος πρὸς πατρὸς. Ῥωκνάαγ, 
“εέΐπι, η΄, 142. ἂν ἐς ' 
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ΠΑΤΡΑΡΧΑ Ε] 42.4.1, ἑαοία ργαδοΐρμα. ΣΝΜῚ ἪΝ, 

φὸν σὲ 7,66. ϑγπεπῃ, 168. 111, 21. Ζοεραϊεν δέδιε ἵτι ποῖὶθ8 δὰ 
γοτϑ. ἰαϊ. 168. Ρ. 59. μᾶθοῦθ ποῖανίξ: Ὑλεοσογδέμο βοτι οῖτ: οἱ 7" 
(4. Σ. εἰ Θ.) ἡρμήνευσαν καὶ ἐν “θεοῖς αὐτοῦ, ᾿αἰῖα δυΐοπι" 
Θχθι 1] Βάρ σα πάταχρα, 4υ0ἃ γοσΑθυ]απὶ ὅγιδθ οἱ ρίη δ 68, 

Ἰὼ 43 Οοτ. Υ, 10. 11. ἴῃ γ618. ὅΥὙι. σοσθηι εἴδωλον ὀχρτὶ- 

ὨΘΏῸ8., δἔ ρ80 Βο0 1000 ἴπ γδῖβ8. Ολαζα, τϑρϑυϊξων πυηῃ8. 
Ηδλπο ἰρίεεν ἰδυᾶας 7λεοάονείτιδ. ΝΝαπι οτῖαββθ ϑδγημπαςίμι. 
ἐοχί μοὶξ πάτραρχον 8. πατράρχους, καὶ εἴδωλα ἢ 

ΠΑΛΤΡΑ͂ΡΧΟΣ, μαΐνέαθ ρῃξποερϑ νοὶ εἴα, 7)διι5, ᾿γὼ, 
41]. ἴε5.ὄ ΧΧΧΥΊΔ, 58. ἐν τῷ αὐτὸν προσκυνεῖν ἐν τῷ οἴκῳ Να- 
σαρὰγ τὸν πάεραρχον αὐτοῦ, αὐὑπὶ δάοταζεῖ 1116 ἴπ. ἔδπιρ]ο Νὰ- 
ΒΆΤΔΟΝ αἴης διιπι. Οοδα, 185, ἐπ 168. νἱκῖοδθ: τὸν πατριάρ- 
γῆν αὐτὸν, τὸν θεὸν αὐτόν. Ἀθοιία8 Ζ,6.. Ογνέδδ. 9,18, θγοην. 
τὸν παέραρχον αὐτοῦ, τὸν ϑεὸν αὐτοῦ. Οἰοδα. 8. ἐπ ὧδ. 472 
ἤερ. τὸν πάτραρχον. (ἴα οοὐ, Φαδνίο. νἱιῖοδθ Ἰθρίτατ: τὸν βά- 
τραχον) αὐτῶν φησὶν ᾿Ησαΐας, τουτέστιν τὸν ϑεὸν αἰὐἱϊῶν. 
Ηδεο νοῦρα ργοοῦ! ἀηρίο ρῥχϊπιπι δοχιρῖα ξιδέπμηϊ 1ὰ πιατρσίηϑ 
δὲ γεῖρα ΙΡ, Ἀορ. ΧΙΧ, 57. ἐν οἴκῳ ΔιΙεσαρὰχ τοῦ ϑεοῦ αὐτοῦ, 
δίψῃ δᾷθο ρϑυρδγᾶπι 510 8818 ἴῃ 110. ὅ. Ἀερ, ἰπβδιίδ δαπῆις (δεῖ. 
ἀραιὰ ΓΧΧἧ ΠΡ. οὐκ. πα ]1ὰ8 ἸοουΒ Ὀσουττῖῖ,. δά ΄υεαι ΓΟΒΡΊοΘΓΟ 
Ῥοβϑιπῖ, Οδοίθγαπι ἴδαι πὰ Οοά. δαδγές. αυδπὶ βαγοσο. Ροβῖ 

ϑεὸν αὐτῶν πιᾶ16 αἀάϊτυς ἐλάμ. ΑΡ 80 δπίπι γοσθ πονὰ ρ]οββὰ 
ἱποῖρίς, ϑδπιη]θα γϑῖρᾶ βϑεαπδηκίᾶ προπύλην, προυδρομὴν, νοὶ], 
τ ἴῃ οοὐ, Ζαδγέο. Ἰορίτυτ, προπυλὴν, προδώμην ἰηῖετρτο.- 
ἴδ Γ, ἐπνς ' 

, Π΄41ΤΡ]4Ἁἱ, ἐγίδιδ, ρόπμδ, ζαπιέξίἑα. 5'ς, ραΐέον. Ἐχοά, 

ΧΗ, 5. Νααι, 1, 2. 16. οἱ Δ1δὲ δδδρὲπβ. -- ὨΙΞΝ ρ]υτ, ραΐένγοα, 
πιαϊύγοδ. 2πὸ, Νπηι, ΧΧΧΙΥΝ, .4,. ὅγπιπι. ουϊ. ΧΥΤΠΙῚ, 8. 
πατριαί. Οοπξ, [.πο. 11, 4. οἴ 4υδ6 εχ Σεγοάοέο αἃ Ὦ. 1. ποῖδλε Ὁ 
Παρλοίδα Ὁ. 121. - ΞΨ14 ὨἿΒ, αοπιιδ ραΐγίδ. Ἑχοᾶ, ΥἹ, 25. 
Ναὶ. 1, κ᾿, - ἔὌΣΩΣ, αὠδομἐέαξδο. τι Ῥατ. ΧἸ, 45. κατέ- 
στησὲέν αὐτὸν Δαβὶδ ἐπὶ τὴν πατριὰν αὐτοῦ. Τιεροταηϊ νοὶ] 
Πηδυ}5.- Ὁν (οἷ. Εποα, ΥἹ, 15... 1 ὅ8π. ΤΧ, 21.}, νδὶ βοτῖρβθ- 
ταῖς ἐπὶ τὰ ὠτάρεια αὐτοῦ. Οεοτῖο Ἡϊονοπγπιμδ, δὰῖ 4 186}8 
εὐἰ Ἰατίῃτι8Β ᾿πίογρτοδ, ἴα 16ρ1886 νἱάδιιτ. ΟΕ δηΐπι: αὐ ᾿ 
᾿αμγϊοαηι διφᾶσι, - ΠΣ. Εποά. ΥἹ, 15. Ὅδαυς, ΧΧΤΧ, κ,χ8ὃ: 
εν. ΧΧΥ͂, το. υδῖ1 οοἀ. 7Ζαέ. αἰιῖαας ᾿ἐδτὶ ρΡγο πατρίδα Βαῦδος ' 
πατριάν. 1 Ῥατ. Ὗ, 7. ορᾶ, «Ἴ͵εα. τῇ πατριᾷ, 56 οοἄ, Κζαξ. οἱ 
Δἰάΐηδιδ μοι Ἰόρταξ τῇ πατρίδι. ιάα ἐ ἔγα διπακρίς: - ἘΜ}, 
ἐγγέσιιιπι ραδαιέμπι, Ἐπϑο, ΧΙ, χ5. ἐκ πασῶν τῶν πατριῶν 
τοῦ 7]σραήλ. ϑῖπ6 ἀυνίο παερεῶν ὕτὸο ποτηρίων ἱττερεῖξ, εἴ δοῖο- 
Ἰὰ5 ἰῃβογεῖξ πασῶν. ϑμέάας οἱ ζδχ. Ογεμἐξ 45. Βγεπι. πατριαὶ, 
χῶραι, φυλαὶ, τοπαρχίαι. Ν . ὶ 

ΠΑΤΡΙΆΡΧΗΣ, ζαπιίαθ ργίποαρε, ζαπιξέέαο σαρπέ. 
ΠΝ Ὁὐνὴ, σαρμὲ ρμαΐγμπι. τ Ῥδι. 1Χ, 9. ΧΧΙ͂Υ, 5). 2 Ῥατ. 

Κοϊ, 7 ὕ. Ἀ } 

λ 
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ΧΧΥ͂Ι, τὰ. ἴω ἀπορυ τ]εϊπιΐδ 1οοῖ5 411: Ἰἰδεὶ Βαδοπξ ἄρχοντες 
εῶὧν πατριῶν. - ὙΜ, ῥΥέποσρα. 1ὉἙας. ΧΧΥΤΙ, 22...- ὨΙΝΌ Ὑσ, 
ἐοοηέωγῖο. 2 Ῥανδ]. ΧΧΤΙΠ, 20. ᾿ ᾿ 

ΠΑΤΡΙΚΟΣ, ραίογμδ. ε, ραΐον. Ὅδ..1,, 8, Τιονῖς, 
ΧΧΙ͂Ι, ι5. 1ο6. ΥΊ, “56. εἴ 4110]. -ὶ. ὨΙΏΝ μἷυτ. ραΐγοθ. {πο, 

ΟΞ Ναυκι. ΠῚ, 54. εἰ ΧΧΧΥῚ, γ. .. ὩΝ, πιαῖον. ἈΘΙΒ.1, 8. γιάο 
εὐ 8ϊς. ΧΙΖΙ, γ4. ἐν τοῖς πατρικοῖς,, 80. οἰκήμασι ἷπ “δϑάϊθυς 
Ῥδίδτηῖϊδ. ϑδίο 100. 1, 40. ἐν τοῖς τοῦ πατρὸς, οὈδαινυδηΐο 
Ονοξο δὰ 8ὶτ. 1. ο.ἁ Οοῃπῆ. δὲ Ζ.. 8οε Ἐ έρεβ. στ. βαρ. 180. οἵ 
δυοίοτοδ οἰἴαῖοβ ξοξζῆο κὰ Ζμο. }. ο. ρᾶᾷ. δ95. ἰλάδο Οεἰϊὶ 
ϑρίοϊ. ες Τοσαρῆο αὐ Ν. 7. Ρ..125.. ἐξ της 

᾿ς ΠΑΤΡΙΟΣ.: ραΐῤνίμδ., «ἃ ρμαΐνό νοΐ ραΐγέδνϑ ἐγαάίέω. 
πὰς ΤΧΧΟ 1686. 11, 21. καὶ τὰ πάτρια 860. οοἷ, Κ'αἱ. υδὶ 
τα πάτρια δαϊ βυμπὲ δαογα, γίδωθ δαογὲ, φίδι γεεγαστς οοἰξίμν, 
δυῖ, αυοάὰ παδρῖδ ρῥ͵]δοϑθξ, ρμροβὲ σὰ πάτρια βαρρῥοπάππι εεῖ 
εἴδωλα. ιᾶο δορτὰ 8. ν. πάτραρχα, οἷ αἃ Ἐ.]. 2 οπεῇ. ἃ Μδοο. 
ΨΙΙ, 2. 24. ὅ Νίαοο. ΥΙ, 82. Ῥτο]. ϑὲν. 4 Νίαος. Υ, 53. ΥἹ, "4. 
1 νἱά. Οὐοπιδεϑδέεδ. , ; ἌΝ Ε 

ΠΑΤΡΙ Σ, 50. γῆν Ραΐγέα, ἴκ. ζαπιξίία. τοτ 1, οορπαιίο. 
Ἐπ}. 11,10. ΥΠΙ, 6. Ἰογοαι. ΧΧΊΤΙ, ’ο. Ἐσεοὶ. ΧΧΗΙ, 15. 

᾿ Ῥοκἴίζοτωο Ιοο0 γῆς πατρίδος Ἰερίτασ, πηάς ραῖεῖ, αυοὰ γὴ ἱπ 
πατρὶς ΒΒΙΠ ΕἸ] ροημάυπι 811. 810 οἱ  οπιθρο αἀπηοάτιπι ἔατηΐ» 
λἰατὸ οδϑὲ, ;ὡὦὐ ἀΐοδῖ πατρέδος αἴης δὲ πατρέδα γαῖαν. Ὕυάο 16χ. 
ὦγν ἐξ 145, Βτοπι, πατρίδα γαῖαν, πατρῴαν γὴν, πατρῷον ἔδα- 
φος. Ἐπ. ΗἩδεγοζίωμδ:, πατρίδος αἴης πατρῴας γῆς. Οὐοηῖει 
ϑδρβοείερεπέξ ἀοῖϊ. δὰ 2, 806 Εἰῥέρο. ρναδο. Ῥ. 57. -- ὨΛΔ Ὑ 
ἔονγα οορμαίἑοπὲδ 868 παῤἐνέέαίϊα. ἰοτ. ΧῚΥ͂Ι, 16, - πῆθϑο. 
1,εν. ΧΧΥ, 1Ὸ. 1 Ῥαν. Υ,. 7. 7͵ι4ὁ δυρτα 5. παεριο, ὧο ΖΣίδοἠο- 
γωην αἷδ Κεεἰδα 7,6... Ν, Τ΄ Ῥ. δ95. " 

ΠΑΤΡΩΤΊΊΟΣ, ραΐέσγπμθ, μραΐγέμδ. 5Μ, μαΐογ, ῬΙΟΥ. 
ΧΧΥῚΙ, το. - Ἰὼ, δ δῆθδ. ον. ΧΧ, 2. δὴ] ἴδηῖθὰ ἴοοῦ 
πατρῴου νοὶ ὑπερῳου ν6] ἀνωτέρρυ Ἰαβοι παι 681, τε 4}1} 101] 
μαβϑϑηῖς. γιὰθ οἱ. 2 Νίδοο. ᾿Υ̓́, 18. Υ, 1ο. ΥἹ, 1. ΧΙ, 59. 80 
οομξ. Ζιεχέο. Ν, Τ.' 8. Ὦ, νυ. 

᾿ ΠΑΥΜΔΑ, οοδϑαέξξο, φιῖδα, Υαχεῖδα, γοπιδδδίο. "4 Νῖασο, 
ἹΡ, 6. καὶ τὸν Σίμωνα παῦλαν οὐ ληψόμενον τῆς ἀνοίας ν τιθ0 
ϑιμιοηδη ἃ δι 118 οδϑϑαξεγ 6856. Ζωον, Ογγεδὲκ 145, νόηι. 
παῦλαν, ἀναπαυσιν, ἔνδοσιν. Ἡδογοῖ. παῦλα, ἄνεσις, ανά- 
παυσερ. Ἶ ᾿ 

ΠΑΥ͂ΣΙΣ, ἰάδπν. 515, “απιεηρ, τιοιαθα: υτῖ8 Νῖοα- 
Ὀἱζατασ. Ιογεαι. ΧΕ ΥΙΠ, 2. παῦσιν παύσεται. Ἐοτῖα880 ρευϊᾶ" 
τυῃῖ, 6886 ΠΟΘ 6χ σα, "01 ν6] 29 1.᾿ Ἢ 

ΠΑΥΏ, ΠΑΥΟΜΔ]. φιροσοσνδ, οὐϑϑαγδ ζαοίο, ὁοπὶ» 
Ῥόδοο. οολιόφο, δααο, ἰῖ. ιρῖδδσο, οὐδο, οδδ66δ0., ἐγαπαιἑωδ 
διε), δοέαέέξωπι αὐπιξέέξο, αἰεσίδέοι, γοοεαῖο, αἰδοῖπο. ἬὮΞΙ 
Κοδαζ,. πούνδα ῥτορσ. Ῥτον. ΧΧΧ, 1. χαὶ παύομαι. Ἰυορδτααῖ 

. λυάϊοθ “αορόγο Ὁ3}}. “ ὩΌΝ, οοἰξεοέέο. 1.5. ΧΧΧΙΙ, 10. πέ᾿ 
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᾿ς ΠΑΥΩ ον νῶδ0 

παῦται ὃ σπόρος» οαϑϑδανἑἐ δόπιθη. ϑῖπο ἀπ θὶο οὐχ δγπιπιαοῖο (4ὰξ 
Ρδν ἐκωλύϑη τεαπδῖν}}}) ΒαΡαδγιηῖ Ρτὸ σϑτρο δἰαυο γι αθσυας 
χπιοϊϊοπθαι σωζογθηξ δ. αδϑειπιδπαϊὶ, αατα Βα δὲ θς. ΟἿ αυσαῃθ 
ταιηῖο. - [331. ϑγπεπι. Τοβ. Χ, 12. παῦσον, : Ἰοὺ. ΧΧΧ, 25. ἐπαυ- 
σατο. -- ΜΔ ῬΊΒ. οοπέδτο. ἴον. ΧΙ Υ͂, το. οὐκ ἐπαύσαντο. ΝΟΥ α]1- 
το: Ἰοξογαηῖ, 864 δοιαὶ ΠΡΟΣ 8 χργθβδοσυωῖ. Ῥοβῖ οὐκ ἐπαύ- 
σαντο διὶπι 6 ρεδϑοθάδμα οοπηπιδῖα ΒΌΡΡ] θη ἀἃ βυηϊνετθα : ποεῖν 
κακὰ, φυοὰ δ6η6 φοηνϑηῖ νει 18 Βεδτ. ποῦ οοηεγεὲ δεηΐέ, 86, 
Ῥεοοαέογιδι δέπδιδν Ὦ. 6. ῬΟΘὨΙΘπειδπὶ πὸπ Θρθγιιῖ, -- ΓΟΤΠ, 
οοπίχδοῖα ἐχ ΜΠ, ἃ 91, θχϑοὶηαον» ἸἸοτϑν. ΧΙΥ͂ΠΙ, 2. 
παῦσιν παύσεται. Δ Βυρτὰ 8. παῦσις. - ΠΣ ΗΙΡΆ. ἃ π35, 
ϑγπιπι. ΟΟΒ6]. Χ, 4. ΤρΙάοπι ὑρτὸ Ἑαάθπι νοοθ δἰΐδιι ᾿αΤᾳειέέα 
μαδεῖ παύσεις. υῦ ἴᾶπιθα ἐποαγίαπι ηϑηδῖ, αὐτιμη ἤδεο νὸΣ 
ἃ παΐω, δῃ ἃ παῦσις ἀεἀυοδπᾶα εἷῖ, Ουοά δὲ δ᾽διυΐτατς, παύσεες 
6886 ξαϊυτιιπι ὅοεῦ! παύω, νεὶ παύσει τοροπομάσπι οτῖῖ, πιὸ. 

ἴῃ ερῇτ, μεγάλας, γε] ἰΙοσο Π53} ῃ 880 04, ἱμνδηΐτ πλϑῃ, Επ 
Ῥοκίετίοσὶ βεηϊθητῖα δηϊθοαάθης ζαμα 4υοαὰθ ἴῃ ἰάματε πιὰσ 
ἴδπᾶυπὶ 6586ῖ, Ουοά δὲ Δαΐδαι ἃ παῦσις ἀετῖναγο 8114 18 π28]16ῖ, 
παῦσις Ιοοο παύσεις ΤΡΟΠΟΣΘ ποι ἀυδιατεπι. - ἜΘΠ35 ἰηβη, 
ΝΙΡΒ. ἃ 33, ῥροθηξέθγθ, οοπϑοέαγέ. ἴοτοα. ΧΧΧΙ, 15. 1)6- 

ἀυκοτιηῖ ἃ [133). ΘΠ 8 ἴ3Π3. - ΠΕ ΗἸΡΕ. αἰοδίδίο. ῬΒα]αι. 
ΧΧΧΥΙ, 8. παῦσαι ἀπὸ ὀργῆς» ᾿ιοό58αγ6 ΔῸ ἴτᾶ. -- δ, ἐάρπχ 
Ἐχοά. ΙΧ. 29. παυσάσϑω τοῦ γενέσθαι φωνὰς ϑεοῦ, σσδϑοπέ 
βοιὶ νοοοϑ οὶ, 8. δείπαπὲ τοιϊΐτυα 6. [68. 1, 16. παύσασϑε 

ἐπὸ τῶν πονηριῶν ὑμῶν ,’ ἀεδέδεϊέσ ἃ δοεἸετῖθυδβ νϑβίσίδ. Οομξ, χ᾿ 
Ῥεῖν. ΕΥ̓͂, Χ. δὲ πέπαυται ἁμαρτίας 6Ἰ1]ἱρεῖοο ἀϊοϊῖον ρτὸ πέπαυταῦ 
ἀπὸ ἁμαρτίας, αἰδδέξέἐξέ ἃ ρϑοοδῖο. 168. {Π,| 22. παύσασϑε ὑμῖν 

ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου κ. τ. λ., ἰδαϊηὐέθ ἴὰ Ὠοταῖη ἰμῆδῖο ϑρεπι 
νεβῖτδαι ροποσα. Δάάθ 7πο. ζοτθαι. ΧΙ,, 4. παῦσαι, τοεπίαπο:, 
αὐδὶ Τλδοά. 660. οοἷ. Νογἐπιῦ. ἀπόμεινον Βαροῖ. Τἀσου. Ῥτον. 
ΧΧΤΙ͂Ι, ά. ἀπὸ τῆς συνέσεως σου παῦσαι, Ῥτο ϑαρὶοηῖα ἴπα, 
να]: 8: βδῃρῖ8, ἥμερε ἰϑῖδμι νδηϊίδίθη,. ΠΘΙΏΡΘ δάβρισαπαϊ δά 

τοδροϊτιἀΐπεπι ἀἰντ18. «414. ὅγπιπι. 860. οοα, Ζοεφιω. Οδῃ. 

ΧΙ, 47. ἐπαύσαντο. «“44.1 ὅϑ8, ΧΧΗ͂Ι, τὅ. “4ι. ὅγπιπε, 1σϑ, 
ΤΠ, 17. - )}π,͵ ϑγαίέαπι ζαοίο. 168. ΧΧΥ͂Ι, το. πέπαυται γὰρ΄. 
ὃ ἀσεβὴς, δεάαίμς διῖπι 6δὲ ἱπιρῖυδ. Αἰεογοῖ. πέπαυται... πε-- 

πραΐνται. ἴῖα ΜΒιοῖξιθ. 868 ταῖδι ΤΟΧΧ Ἰπ0 ποῦ ἀοτίῖναβ8ο. νὶ- 
ἀδηῖυτ ἃ 1:π|, ϑγαέέαπι οοπδοφιὲ, αποᾶ δέιαπι ΔΡ ΒΟΟ]ΟΟΟ 4116. 
τυ 6686ῖ, 8ε8 ἃ 725, 4υοα ποῖδϊ ἑποωγναγὲ, δλιωπέἑαγῇ, εξ 

οτηΐηο δὐμίροιασ ἀδ γο, φιαθ αὐ ποι Ῥγορεγαέ, ν. ο. Ἰυὰ. 

ΧΙΧ, 9. 0] 5 Ὠΐδη ἐδ: ηωαπαᾶο αἴθ8 “ϑαρογαδοΐέ, δὲ αὐ 

ἥποπι ἱποϊίπας, φυοᾶ εἴϊδηι δοσϊοὶ ογδιλοηῖδ ἢ. 1, σομνθηϊδῖ.- 

εἰ δεῖ. ΔΗΠολαοίέα ϑμρρίοπι. Ὁ. 740, οὐπξατε ἀγα}. ωμδ᾽ 

ἐκίξέωπι, οἷα! ,. Ρογαέαῥ, - δύῃ, φὐοορίξοι Τοῦ. Υ̓ δ: 

οὐδὲ ὁ ἔλεγχος ὑμῶν τὰ ῥήματά μου παύσει, ἘΠΕ ταδατραῖῖο 



Φθο . ΠΩΎΩ, 

σεεῖγα ὙΕΙΡΔ πιόϑ Ορδδαγα ἔαοὶοί. ἘρτῖαΒεθ ἸΘΡΘΡΌΣΥ νην, 
σοεοανο [αοίοί. «- δὼν, δϑαθο. 1ε8.ὙΥ1Π], 12. τὰς τρίβους σου 

᾿ ἀνὰ μέσον παύσξες . ϑοιηῖ[88 ἴυδὅ, 4086 1π πιοάϊο 87, ὁ66- 
αν ζαδϊξεα. Τιὰ δίοίξεεδ, Θεὰ παύσεις 1Ὁ1 ποι νοοῖ Ὀῶν, αὐ 
λιαδέταπάϊμνε, τοϑρον ἄθτθ νἱ ἀδίυτ, δο ροτῖυβ ρτδοεθαθηι 3108, 
γενετίξ γασίαηδ, δὲ Ῥτὸ παύσεις ἕοτια886 Ἰορθηάτπι 6δὲ πορησὲ (ν 
δῖ δἰ π|116 414, - πὸ: πὸ, Κι] εε Ῥ1Π. αδοοῖρο, αδεοίνον. 
6εη. ΧΥ͂ΤΙΙ, 535. εἷς ἐπαύσατο λαλῶν, σαπι αἰδεέέδεοέ Ἰοηί. 
νἱἄο ὁὲ Νυπι, ΧΥΣ, 51. Ὅτυις, ΧΧ, 9. Ἰετοπι. ΧΙ, ΤΙ, 1. εἱ 
οοηξ. το. , 4. Οοη. ΧΧΙ͂Ν, 22. ἡνίκα ἐπαύσανεο πᾶσαι αἱ 
 καμηᾶου πίνουσαι», οὕτῃ αἰδεέηθν 6  σΔτλΕ}1 ὈΊθόεο. ΥὙ 146 δὲ Οεῃ. 
ΟΧΧΥΤΙ, 50. 1ο6. ΠῚ, 4. δὲ ΘΟ Ὲ “1δεγεξ δἃ Αοι. Υ͂, 42. 
Ρ. 242. 8ὲ Σβοξξωπι δὰ εὐτνάεπι Ἰοσιαι Ρ. ᾿ο8ά. Νυπι. ΧΥΤ], 
10. παυσάσϑω ὁ γογγυσμὸς αὐτῶν ἀπ᾿ ἐμοῦ, τοδεδὲ τυπτπιττδίῖο 
γοβίια ΟΟὨζΙΔ 6. -- ὠο, γροεάο. ἴοτεα, ΧΧΧΙ͂, 36. ἐὰν παυ- 
σωνταιν οἱ νύμοε οὗτοι ἀπὸ προδωώπου μου, 8ἷ γϑοεαάίδηε Ἀδ6 Ἰερθὲ 
“δι ἔδοϊο τῶ, ὦ. 6. ἃ π|6 τηνέαύμηξ. - 915, ἕαηφο. Τοῦ. ΥἹ, 
ν. οὐ ϑύναται γὰρ μου παύσασϑαι ἡ ψυχὴ, ποι Θῃΐτα φοϊοεϊ 
“ιν ίοεοογα ν6] ἐγαπφιέέα 6856 Διῖτλα ταθὰ. 81 Ἰδοῖϊο βδῃᾶ εϑῖ, 
Ἰορ᾽δδὸ νἱἀθπευν σϑοσὺ, δὲ ροῖΐτϑ ϑηληυ. ϑεὰ ρτὸ παύσασϑαι 
ἀδιὶ Ἰόβ6γο το] δα ψαύσασθαι. -- Ἐ5) ΝΙΡΙΝ. ἃ στ, δαδοΐπαον. 
Σετου ΧΧΥ, 5». - οὐκ! ΝΊΡΒ. ἃ μιν, ἄξερογο. ἴε6. ΕὙ ΤΙ, νο. 
- τὴ. δεοέφωὶ θα. ἈΧΥ, φ' ἐπαύσαντο. ΚΓωίρ. δἰξμαγμπέ. - 
ὥῶπῦ Νὶρϑ. οοηδοίον πιε. ἴεβ. ἷ, 4, οὐ παυσεταί γὲ ( 8]. τοοῖξυς 
γὰρ} μου ὁ ϑυμὺς ἐν τοῖς ὑπεναντίοις, τοῦ εἰἷπι φιέδδοδέ δι» 
τρῸδ τίϑτβ ἰῃ δἀνοιβαγιΐδβ, ἢ. 6. ρεγρϑαι ροδηδβ ἐπβιροτο δά- 
Ὑοιβδεῖὶβ τοοὶὰ. Αἀάο ἔοτο. ΧΧΥ͂Ι, 5. ι5. 19. ἐπαύσατο κύριος 
“απὸ ὧν κακών, ὧν ἐλάλησεν, σόεεανὲξ (8. αὐΞέϊηεξε ) Ὦδυδ ἃ 
τη] 5, 4:86 Ἰοσαῖυϑ οτγδῖ. “Δ. Ιϑεθι. ΧΧΧΙ, "5. Ἱ}Ῥαχὴλ ἀπο- 
κλαιομένη οὐκ ἤϑελε παύσασϑαι ἐπὲ τοῖς υἱοῖς αὐτῆς, ἈΔΒ6] γὲο- 
Σχϑηβ Ὡοϊορδὲ δοέαξέμπι αὐπιξέέξσγα 46 Π]Δϊ6 515. {τὰ θὲέείζμε ὦ 
ἐτδηβῖηδῖ,. θεὰ δδδὸ ἐσδηϑ]δῖῖο ἕως ἀθιλτ ἰοοιτι ΒαθοΓα 
ροϊοτῖῖ, δἷ ροβὲ παύσασϑαε Ξυρρίεδίυν κλαίειν, δαξ 5:κη116 
γοεθυτι. - ἼΧΣ, ομδίοαϊο. Ῥεδὶα. ΧΧΧΙΙ, τ0. παῦσον τὴν 
γλῶσσάν σου απὸ κακοῦ, οολὲδο ᾿πιβυδαι ταδπι ἃ γ2)819. -ὀ ὝΝ 
οοὐέδεο. κα Ῥαι. ΧΧΙ, 22. ρὺ παύσεται η πληγὴ ἔκ τοῦ λαοῦ. ποὰ 
δσεοαδὲέ ρΡ͵]ΔΡὰ ἃ ρορυϊο. -- 25. οὐδεηοῦνον. 1665. ΧΧΙ͂Ψ, ιἹ. 
πέπαυται πάπα εὐᾳροσύνη. ἴἰὰ ηφυοᾳυς ϑὅγγε. ἤζωζρ. αἰδεενία 
Φεὲ οτουῖδ Ἰδειὶϊτα. ΝΟΣ Ἰορογαπξ ΠῚ». δε 5ᾺΡ πὶ 1. δαπιαγ. 
6ϑὶ Ἔτροξέογο, ἴῃ 1. 4γαδ. αδένο, εἰ ἴπ 1. ὅγγ. οσοξαϊεγα. - 
πομέξεηι. Ἐπχοά. ΙΧ, 209. [1 Δβὲέοέϊμε ὧἂ)ὸ 7γονιπείδεδ, δϑὰ ρεῖ- 
ρηεν δ παυσάσϑω ἰδὲ Βοδτ δὴ1Ππ τοβροπάεξ, - Υγ3:, ομόο. 
65. ἈΧΧΙ, 21. παυϑδονεαι ἐχεῖ ϑηρία. εἰδαδιπεῖδι ἔετδς. Ὑιὰθ 

εἰ Όεη. ΧΙ ΙΧ, ι5. -- τες Ὀλϑυ, Δ] εἰ Ηρ. Εχ. ΧΧΧΙ, 
γ6. Ῥτον. ΧΥΊΤΙ, νᾶ. 1... ΧΧΙ͂Υ͂, 8. Δγω. ὅϑγπιπι. δὲ Οἰωμπία 
Ἐά. ῬΞαϊαι.. Υ1Π 5. τοῦ παῖσαι ἐγθϑρὸν κωὲὶ ἐκδικητὴν, τὶ δοπι- 
Ῥεεοας ἰοϊταϊοθια δὲ υ]τοσοιιὶ -- Ὡγὺ, τορεγέογ. Επχοὰ. ΧΧΧΙ], 



Ογ7᾽ ΠΑ͂ΤΥ' ΟἸΜΑ͂Ι ΕΣ ΠΑ͂ΧΟΣ Ὧθι. 
: 

11. παῦσαι τῆς ὀργῆς ( Ῥτο ἀπὸ τῆς ὀργῆς. ̓ ψιᾶο ΒΌΡΥΔ Ῥᾳ8]η, . 
ΧΧΧΥ, ὃ.) τοῦ θυμοῦ σου9 οδαά5ηα δὉ ἱτὰ Θχοδη ἀθδοθηῖεδα, 
ἴιδ6. ψ Δὲ οἱ 1οβ. ὙΠ, 26. δῖ [οῦ. ΧΡ, Ε1. « πῃ, αὐδοί- 
ΟΡ. απ. ΧΥ, χά. ἕ ἕως ἐπαύσατο πᾶς ὁ λαὸς. παρελθεῖν» ἀϑυο. 
ἀυπν οἰδοίπογοέ ΟἸγΏ 15 ροΟΡυ]υθ τγαπδῖγο. ἴον. ΧΧΧΙ͂, άο. ἐπαυ-- 
σατο" β ῥήμασιν, «θδίπεδαέ ἸοθαΒ Ἰοηιΐ. δίγταο ΧΨΊΗ, δ, 
ὅταν παύσηται; ομην ροδὲ ἐοηβώπει ἰαδογεπὶ φιωξθδασηαίιέπι εἴδε. 
Ῥωξανον τέ, ϑ1:, ΧΧΧΙ, 10. 

ΟὟ ΠΩΥΟΜΟ.1, πο ο6880. Ἰνκυο ὯΡ Ἐοαρτν Ῥονο- 
2ηδὲ δογπιοηέδιι5. 1089.. ΧΥΤΙΙ, 2. μέχρι" τίνος οἱ παύση; 5011. 
λαλεῖ». 

ΠΑάΑ͂ΧΝΗ͂, Ρνῖμα, γ09 αἰαοίαέι. ἧΝεν ὼς. Τοῦ. ΧΧΧΥΤΙΙ, 
οά. πόθεν δὲ ἔκπορευεταε πάχνη. ϑῖπε ἀνρίο γὕτὸ "ἶν Ἰορὶῖ 
Ὑ55.» ᾳυοᾶ ρμγωΐπαπι ποῖδῖ, 60]]. ν. 20. ἈΟΣΤΑΝΝ ὅγάθα 
πλιΈΠ, Ῥοδῖαι ΧΧΥῚῚ, 52. - 5. [οδ. ΧΧΧΨΗΙ, 29. 
Ἐρ, ὕωπιμα, βιπιανέωπαν Β5681πι. ΟΧΥΤΗΙ, 88. ὅτι ἐαν δήνεα 

ἀσχὸς ἐν πάχνη. ῬιάοδίυΣ Ἰορϑηάππι 6886 κάπνῃ, δύ: ΧΧ.. 
Ἰοραύωῶς ἭΡΞ ἃ ὋΣ» φυοά ἴῃ οτβηῖρυδ, Ὀτέθμτῖθ προΐβ ἄθ 
ίξοτε ἀϊείτεν. 88. Υ, 14. ὡς πάχνη ὑπὸ λαίλαπος διωχϑεῖσω 
λεπτὴ. 5ῖου Ῥγαΐηα τεηυἷ8.8 Τὔγδίηθ δριϊδῖα, Οἰθηάϊε ἰη80.. 
Ἰοοτῖα νὰ μμ18. ἱπιαρί ἷθ Αρογοϑὲρ ῥέπει, 40 ϑγπιδοῖ, Ῥ. ΥἹ, ρ; τά, 
Ῥτδδουΐθ ϑγγο, ὕγο. πάχνη. τοροῦθύθ τρϑνις ἄγνη., φέωπια., 
Ὑμὶο αυοηῦο βγσέδολπεοίαογὶ δρίοξέ, 8. Β. ν. Ρ.. 205. Αίσωξανωα 
πάχνην ἀθ ὀρωπια πιαγὲδ ἰμτετρτείδιυτσ. Ἐφυΐάθαι οπ  βηπιθϑαι,, 
παχνὴν, ηυοὰ ἀδ ἀφιαθ Θοπογοέζοθα μὲν μοίμ. ἴῃ ππινθγβηαι, 
ἀϊειτατ,, ἢ. ,. ἄς πὲνο Θχρ οδηάιαν 6886. Θοπβεπιδε μδπο 'π- 
ἰθεργθιδιϊοῃθαι, Ὠνα τὰ εεγολέμα, 4υ: Βαθοῖ: πάχνη, ἢ ψυχρότηρν 
ἀπὸ τοῦ πήσσειν... ἤ παχεῖα δρόσος ᾿ ῆ τὸ πηγνύμενον ὕδωρ απὸ 
ψυχους. ϑιωέξααδ: πάχνη" ἐπειδὰν ἐκ γῆς ἡ ἐκ θαλάττης ὑφ᾽ Ἰλέου' 
ὑγρόσία ἀνεχϑεῖσα μὴ κατεργασϑῇ « καταψυχϑῇ δὲ, πάχνη καλεῖ-- 
ται. Ηρδο ἀεβυπια 6886 ἐκ έοσεπε Ζιαδνεο ἴα Ζεπ, Οἰδέ, 
δεβπι, δὅ, οὔϑοτναῖ Αὐδέσγμα πϑίϊ. αὰ ϑωέάαπι. Ῥγμέπα 4υοφαϑ. 
ΡῬτο πένο δἀ ἰδεῖασ, ν᾿ οἱ δρᾶ ᾿νε, ΤΥ: ΠΙ, 275. εἱ ΠΙ, 
ὅθ8. Ὡϑὲ να. ϑογρέιδ. 

ἹΠΕΩ͂ΧΟΣ,, οναϑοϊέέθα, δγ ἀφαὲθομϑ, ἀνιδέθαε » τξ ρίπριροάο, 
ΛΚ, ἀόμϑϊέας, 1Άερ, Ἴ, 46. ἐν τῷ. πάχει τῆς γῆς. - ἊΣ} δ᾽. 
ἼΕΝΝ ἐγαῦσ ἄεηϑα. 1 θρ. ΨΙΙ, θ6. ἘΖοοῖ. ΧΙ Ϊ, 26. 666. «“ολοῖ." 
εὖ, Ἤοπι. τὰ πάχη, ἀδήδαθ 588 ογαδβαδ ἐγαὖσδ. -- ἜΣ, πιῦθε5, 
δὺ ἢν, “Ζἴφω. 1ε8. ΧΙΧ, 1. τ 3». 1 Άερ, ΙΕ, 26.. ὍῬδτ. ΤΡ, ὅ. 
Ἰοτθτα, 11,. ιδ. - Ἔϑν, ἀοποέδας. 4. Ῥαταὶ. ἵἹΨ, 17. ἐν τῷ 
παχεῖ τῆς γῆς. Κίς. 5656: ἐπ ἔσγγα ἀΡρέϊίορα. [0}. ΧΥ, .6. - 
ὭΣ, 06, οδδῖ8. Ναπ. ΧΧΙΥ͂, ὃ. Ὑιηάοιαν πάχη. Β. 1. οὐδα" 
ἐγαβθα οἰραίβοανθ, αυΐα ϑϑαμίξυς ἐκμυελεῖ. -- πὴ Ῥᾶτε. αὲδε6-- 
οαηξ. Ῥ48]8λ. ΟΧῚ, ὃ. ὡσεὶ πάχος γῆς. Μιάδεπτοτν 16ρ1886 γϑῶ, 
δεργηθηιέπε, αυῖ ν8.. ΤΙάχος γῆς Φαΐθτα Ὦ, ΒΕ 668 ποπ ογαδείέι- 
ἄρ ἐεγγαθ, 864 οἰοδα ογαδϑα ἐξγτῶθ, ϑαϊ ἐθγα ἄδηδϑα. εἰ 60»»- 

᾿ δίγίοία, ἸΠεοσονέξωες δα Ὦ. 1, τὺ συνεχὲς τῆς γῆς» ὃ τῷ ἀρότρῳ. 

- 
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τεμνόμενον εἷς βώλους διαιρεῖται. Οοπξ, κα Ἀερ. ΥΠ, 46. ΑΔά6 
4 Νίαδοο. Ρ, 41. ἜΝ ᾿ : 

ΠΑΧΥΝΩ. ρίπρωμοζασέο, ἴτ. ἐπογάδδο, δὲ παχύνόμαι, 
δέμρίαμδ 30, δρίδηαϊάμο 30. γώ}. νούρυπι. 1686. ΧΧΧΙ͂Ν, 6. 
- ὉΔηὴΌ5 ΗΠΡ. ἃ 0, ογδέιρρβ πῖϑ γϑααῖοι, αἰπιϊτατι ρὲπ-- 

᾿ ϑιυσαΐπο. ΟΟ86]. ΧΗ͂, δ. - γηη ΗΊΡΆ. [686. ΥἹ, το. ἐπαχύνϑη 
ψὸὺρ ἡ καρδϑέα τοῦ λαοῦ τούτου, δἰμρέαπμϑδ ζασέμδ δὲ ἰῃτ6]]δοξι 8 
ορυϊ  Βυΐυ8., Τιοροευηῖ Ἰξὺπ ἴθ ἨορὮ Δ]. Ῥγοΐδηϊΐβ διυβαιοὰϊ 
οπιΐῃ 68. ΟσΔ ΠΥ παγύνοοι, εἴ παχεῖς τὴν διάνοιαν. ιὰς Εἰ4- 

πόγώπι οἴ ΑἸϊδονεξ δὰ Μά, ΧΙ1Π1, 16. Ρ. 67. δὲ οὔ. - - πη, 
οοἰδίραέῖο. “8ϑ8πι. ΧΧΙΙ͂, 12. ἐπαάχυνεν, σοπαοηδανίέ. Ἠδθαθ- 

ΤΌ ῥτὸ νεσθο. ἀγα. ὅλων, ποίας ογαδδοδοῦσγα, εἴ οοασιίαγί. 

Θογπιο δαΐδῃι 101 δβὶ 46 γι έδιεδ εἰδγιδὲδ δὲ αἰγὲδ. - πλν. Τουῖ: 
ΧΧΧΙΙ, 15. ἐπαχύνϑη, ρὲπρεὶς ξασέμα 66, Ὦ. 6. ἐπ διεπιπιᾶ 

- Θπεσέδπς τόσ αὐμπαάαηέία. - "πων, ξαοίο. ὅγπιπι. Ἰοὺ. ΧΥ, 
27. ἐπάχυνε. τὰ τοἀάϊάϊε, αυΐα πιμελὴν δοφυϊϊζατ,. οτδῖο τᾶς 
ΧΩ 866 Ὡ1Ω118 ΠΟΡΤΑΣβπιπι δαρὶϊ, ἡὐυδπὶ τὶ ϑγπσιπιαοῆο τὶ» 
«Ῥυΐ ροβεῖι, γιά ταπιδα Ἰηξγα 8. ν. πιμελή. - ων Ἰοφ, ρὲπ- 
δπιζϑ εὲ πἰέξάμο δίωπ, ἴοτϑια. ΧΧΥ͂, 8. ἐπαγύνθησαν, ἐοομρέδ-᾿ 
ἔδσα ἔαοέὲ διεπέ. διὸ παχεῖς Οταθοῖβ αἰΐϊα ἀϊοιθπίον αἰδνέΐθσ, 

᾿ Ὁριμέοπεὶ, Αἰνἐδέορῆ. Ἐε8ρ. ν. “87. καὶ γὰῤ ανὴῤ παχὺς ἥκει. 
δολοίξαδέεδ δὰ ν. ,85. Παχυςξφ δὲ πλούσιος. ἐκ δὲ τοῦ. ἐναντίου 
λεπεόϊς τοὺς πένητας φησίν. Ἐοᾶσπι δ6ηδβὰ Οοπιΐσυϑ σοσδαι 
παχὺς ἀϑυγραῖ ἴῺ 766Ρ. ν. τ1ι56. οἵ ἔπ αο. ν, 658, παχεῖς εἴ 
σλουσίους σουϊπηρὶς. ϑμέάαδ: παχεῖς. οἱ “4ϑηναῖοε τοὺς πλου-- 
σίους καλοῦσε συνήϑως. ΟΟηΕ, ΤΡολίιμοοπι 110. 111. δαραν. τοῦ. εἴ 
10. ὙΨ1. δοράι. 107. δ 480 ὁχΣ ογοάοίο ποῖοι Παρλοίξεδ δὰ 
ῬΞς. ΧΧΤΕ, 30. Ρ. 84. Ἴ 

᾿ς! ΜΑΧΎΙΣΣ, ογάδσιδ, ἴξ. ρέπριῖθ. Ὁ. 3, δασίπαέωμδ. ἘνπδοὮ, 
ΧΧΧΙΨΥ͂, 5. 44. Οοι. ΧΙ Ϊ,. 2. παχϑῖκε σαρξὶν, 4086 ψεΥΡ8 ἴα 
οοὐ, ἴοεφι. ϑγπιπιᾳολο ἰσὶρυυπίωτ, - ὉΞΌΘ ρᾶγῖν ΡΥ, οπιδέιϑ, 
ποιρα ρέπρμεαέπο. Ῥβα]. ΟΧΙῚΠΠΙ͂, 16. στον δαρτα παχύνω 
ΒᾺΡ Ὀξῦοη. - Ἰοϑ, ρέπριθράο, ἴθ68. ΧΧΥΤΤΠΙ, 1. τοῦ ὄρους τοῦ 
παχέος. 4 οπϑ σγαϑδιιϑ' ΟΘὐτατη οἦθ ὕποῖιδ ρέηρμὶδ ἄϊοι ροϊαβῖ. 
ἘἙδάθαι νοκχ, δὶ 46 ὠπσωρηξέα Δἀ ἰθϑέον, δοτυπι ργασδέαπέξδαπι 
ἀπ αὐϊνϑεϑυπι ἐπάϊοσατα ν!ἀδίιν. Ηδῆο 1 καπὶ Ἰοσὰ δ 6δῖ Ππδιι}}. 
Χ,, 5. ἐχρίσατο μύρῳ παχεῖ, οἴ ἱπυπχίξ 86 πηραθηῖο ρ᾿γαδδέαπ- 
ἐξδδῖγιο, πιαχέπια οαὐογαέο. Ἐμέραΐεδ: πεγγὸ ορέξπιο. ϑγγμδι 
πριεηέο οἰεοίέο. Ἐξοάδιι πιοὰο Φίϊπεμδ Η. Ν. ΧΙΤΙ, χ. ὠπριδπ- 

 ξογαπι ἦοο ογ αδϑὲδοέίπεπι εδέ, Ὦ. 6. πιαχίπια ἔγαρταπδ, οὐδο- 
γαέμπι. “ Νῖίδοο. ἵ, 20. ὕδωρ παχύ, ἀφια ἐμγδίαα.- ἴἴὰ ὅγγιιδ. 

ΠΑΧΥΣ ΠΗΜΟΙΣ, ἀφηϑεπι ἰμέιπι. ὉΔΌΣ, ἰάθη. «δ 
ἮΔ}. 1|, 6. ἷ ἊΝ ᾿ 

ΠΑΧΎ ΤΕΡΟΣ, οοπιραταῖ. ογαϑδίοῦ., μέπρμέξον. - ἼΞ5», 
σγαδδιιδ διέπι. ὅϑγγμδ, ϑγπῶπ. οὐ 1, ΧἋΧ ᾿ Ἀρρ. ΧΙ, το. 4 Ῥαγ. Σ, 

.λος ἴα παἴτοαθθο ἰοσο οταιὶ Ὁ, ποῖϑ ΟΟπ ραν! ΟΟὨδΙ ΣΑΣ. 

; 



Ἢ 

ΜΑΧΩΙ͂Ν -- . ΠΕΔΜ ΤΗΣ β “6Κ 

ΒΥΙΑΧΩ͂Ν, ποιαθὰ πισηϑὲϑ λαργρεϊαοὶ, φεῦ ΠΟΘΙΥΟ Δρυιϊᾷ 
σερροπίοι. 5 Νῖδοο. ΟΊ, 58. ἀπὸ πέμπτης καὶ εἰκάδος τοῦ παχὼν» 

, ἈΡῚ ϑγγώδ ῬῈΣ Ἰσμο, πεδηιδὲδ, δΙΙΡΗΉΟΙΓΟΙ ἰΥϑΒϑ.0}, βίη 

ἄἀορῖο, 4018 σψογυπὶ οἷ ΠΟΘ πὶ ᾿ἰΏραΔ ϑγτίαοα Ἰραοτανῖῇς 
ϑεερῆαηπμδ ἐπ ἀαῥέαπι. αὐ Τήδο. ἰ. ΟΥ. οὶ. 1617. 1ἰὰ βογι δίτ 
Παχων͵, «Τεργρεϊαοὲ πιδηιδὲδ ποπιθη,. Τεϑροπάεπεϊδ ΆΖαξο ἤοπια- 
ΠΟΥ 7) μὲ απποέαξειπι 6δὲ ἐγ 7, ϑπίοο πιθὸ νσῖ. 2π  ρὲέργαπεπαίδ' 

ΦΕΤΟ Κγοὸ “ιρέϊο Ροη ζω γιοπτ8 Πρ δ], ἐποὺὶρ δννεῖο ᾳᾷ δερέεπιδνὲ: 
4“εέφεδ ἐδὲ ἐπὶ οἴπι Πῖσ ψογδιίδ: “ήϊα δ᾽ αὐανθέντα παχοὶν ὃρε- 
πανοισὲ φυλάσσει. Αἀάθ 7ο0λ. Αδ. Ῥαδνἑοξξ Αεἠοϊορέιπι (ΒααιΡ... 
1719.) Ρ. 22. 24. 46. 

ΠΕΔΑ͂Ω νοὶ ΠΕΖῈ 2, νἱποῦο, ζΖίσο, δοπιρσαϊίδιιδ 6θὰ 
Ῥεαὲοὲθ σοπδέγίπρο. “ΔΌΝ, νἐπδέμϑ. Ῥβ. ΤΟΧΥΤΙ, γ. ΤΕΧΡΤῚ]ς ὃ 

58..1ΧΧΎΤΠ, ι.. δὲ αἰ:θί. -ὶ πον. ἴοὉ. ΧΧΧΥΙ, 8. Ῥεβαϊπι. ́  
ΟΧΙΥ͂, 6. - κ3η ΡΒ. δ μί3. Ῥβδ]αι. ΤΙΧΧΧΊΙ͂Χ, 12. δὲ 
απ Α}11 Ῥῖο! πεπεδημένους Βαρθαε πεπαιδευμένους, φυοά. 
Ρ)οββϑιοδ' δϑᾶρ1ἴ. ἘωϑοῖΊ ΟΏΘΩΣ τϑοθρίδηι οου βσιηδὲ Ἰἰοου5 δ1:Γδ80. 
ΨΙ, 25. Οοπέεοε ἱπῆγα 8. ν. πέδη 8δὸ πεδητής. - ΓῈ5: ὯΒ5 
Ομ]. Ρβῆ. δὲ ῬδΒ. ὑποίο » ᾿ίρο. Ὧι. 1Π],.20. 34. ,ὅ, Νῖ6- 
ἀϑρβονῖσα δάμίθοῖυν ἱπ Ογαΐ. ἤληαδε. ᾧ πεδήσας τὴν θάλασσαν, 
81 οὐγξές σαποοίδο ἐἐ πέδμα σοπέξημδα τῆϑγθ:. ὉΌΣ σὰπι κλείειν 
εἰ σφραγίξεσϑαι Ῥετηνυζαῖας.. 

ΠΔ᾿' ΔΗ, σοπερθα, ροαΐσα, ρμϑαΐμπι τὐδορδιδν, ΞΡ Ῥἷπε. 
ἐαέεπαε. Ῥβα]ηι. ΟΧΙ Ι͂Χ, 8. - 055, δοπῆρεα, φια μ68 νὲποῖ- 
ξων. ῬὌϑαμῃ, ΟἸΨΥ͂, χΧ8. - Ῥω, ζαφιισμϑ. 71πῪ. 4ϑα, ΧΧΙΪΙ,θ. 
στέδαι ϑανατου. ΟΡ πιογεῖδ. - ἘΔΟΘ., νὲπομέα. «(41 
Ἵλεοα, 165. ΧΧΥΤΗΙ, 42. πέδαι. -- ὈΏΩΠ3, ἀπ 8]. ΟΣ πο, 
ὥέγθας σοπιρδιῖθδ. 2 ὅπ. ΠῚ, ὅ4. Ἅ Άεξ. ΧΧΙΨΝ, 37. Του. 
ΧΧΧΙΧΣ, σ΄. οἵ 8110]... Θῖγδο. ΨΙ, 25. εἰσενέγκαι τοὺς πόδας σου 
εἰς τὰς πέδας αὐτῆς » 3011. σοφίας » ἘΔῚ 16 668 οἵ ρΡταθοορίδ. τοὶ. 
δἰοιῖδ δὲ δδρἰθηῖῖ6 οἱϑρϑπίον σοπιραγδαῖασ σαπὶ οὐ ροᾶιθι8 
εἴ νἱπουῦ δ, ααδέθανβ μαρϑηΐ νίμι οΟὐδιτϊροπάξ, δὸ δοηβθὺβ 
ἐδῖ: οἴβποῖι νἹΐδπ ἔι 8πι ἀϊτίρθ δὰ δδρίθηϊῖδθ Ρτδθοθρία : θὲ 
20..ν. 50. ἔσονταί σοι αἱ πέδαε αὐτῆς εἰς σκέπην ἰσχύος, Ὦ. 6. 
οὐϑογναξίο Ῥγἀδοθρέογιπε δὲμδ ΕἸΡῚ δα λδ τὶ Ῥεθοδιδδι τ 618 π3.. 
ΨΙά6 ΒΌρτα, δὰ κλοιὸς ἀλοῖδ. δωϊάαο: πέδαι, δεσμὰ» παρὰ τὰ 
ποῦς καὶ τὸ δέω, τὸ δεσμεύω. παρὰ" τὸ πιέξεεν τοὺς πόδας. 
Οἰοδδθαθ: Οὐοπιρδαΐοο ; πέδαι. Θομπέξ. δαἐπιαείμπι ἂδ πιοαΐο' ειϑιγα- 
Τιέπὶ Ὁ. ὃι2. 

ΠΕ 2441] ΧΑΛΚΑ7", σδοπιροαῖεο ἀδπϑαθ. πος ἄπ8]. 
ζδεπι. Τυὰ, ΧΥΣ, 22. 2" Ῥαν. ΧΧΧΥΙ, 6. 

ΠΕΔΗ ΤῊΣ, οοπιροκεδιιδ αὐδεγέοέιε, νἐποῖῦμϑ. ἘΩΔΌΡΣ 
Ῥίυτν. ρεογέξἑὰ. πο. Ῥδαῖαι. ΟΧΧΥ͂ ΕΣ, 5. υἱοὶ τῶν πεδητῶν. γ 46. 
ξὺν δυοῖον Βυϊ8 νϑυβίο 8 Ἰορ 1886 ὈΥΛΥΣ ΔῸΣ ἘΝ Σ35, ἃ ὝΝ3» 
δέγναγε, ομδίοαϊγο. 8864 ηυἷὰ ἴπῃο βΘὩ808 ἐχοτίϊυς δάπιοδυῖα 
ἑποοχοιποάαϑ ν ᾿οξοχο͵ πιᾶ]} τα παιδευτῶν δυὲ πεπαιδευμένων 



“64. ᾿ ΠΕΔΙΑ͂Σ -- ΠΕΑΤΟΝ 

(46 ϑαρτα δὰ πεδάω δ} Ῥβαΐιη. υΧΧΧΊΧ, Α4.), τ δαπ- 
ἄδην δοηϑη πη) ΘΧΡΥΙΠΊΘΤΘ νο]αστὶῖ, αυθπὶ δυοῖος Κα, ϑοκέαο, 

. 2.» ᾿ . 2 : Ε 

4υϊ βαρεῖ: ἀκόνέος νοῦ. 146 ΒΌΡρΥΑ 8. ἀκονίς. Π͵οπεζαμοοπίιε 
δᾶθο ψοσρθὰ πὸ αυϊάδῃ Ἰδίϊη6 νϑυῖϑυθ διιβὺ8 οβῖ, ἔοτῖδβ86 θἔῖ πὶ 
πεέδητών ἀεἀυσοπάσμι, 688 ἃ πέδητης, ἘὮ. 6. φιιὲ οοπιρεάϊδιι 
αὐεδέγέπρίξ, εἴ ποιδροτίοθ: φωΐὶ αἰξοβ ργαδοσρέα δὲ ἐθρες γοϊΐ-- 
φίογιέδ δὲ δαρίοπέϊάαθ ἀοοθέ, Ὑιὰθ βιρτα 8. ν. πέδη οἵ πεδάω. 
8δρ. ΧΥΤΙ, 2. δέσμιοι σκότους καὶ μακρᾶς πεδῆται νυκτὰς, ἴδῃ6- 
Ὀγὶδ νἱηοῖ!, 6ὲ Ἰοηρᾶθ ποοὶΐβ δογιρδηϊέδωμα σοπείγίοξέ, ϑιξ- 
ας: πεδῆται, πεπεδημένονυ, συνδεδεμένον, χαὶ πεδηήτης, ὁ 
δεσμενθείς. ι ᾿ 

ΠΕΔΙΑ͂Σ,. ἀδος, ἴοομδ ρίαπιδ δ6ὰ οαπιρόδέγία, ρμίαηὶ- 
᾿ Ζέθ8. ἼΣΘ. ὅγπιπι. ΝῸΠι. ΧΧΙ͂,,, ΧΧΥ͂Ι, 5, 32. 58. 4 88πι. 
ΧΡ, “ὃ. Απιοβ. Ί, κά. Τονοάοί. 11. Ῥ. 127, 15. Ἀφδεϊαοηάᾶ, 
οἴῖδπὶ ε81 δθὺ νὸχ Πεγαοίἑδίο ἀθ Αἰδορον. ΤΠοπιοῦ. ἴὰ οἀϊι, 

“᾿Ο αἰ, Οριι8ο. γελ. Ρ. άθδ., ἈὉὶ δἀϊξαπι πηγας.. ἌΣ 
ΠΕΔΙ͂ΝΟΙΣ εὐ ΠΕΔΕΙΝΟΙΣ, φαπιροεένίβ. ΠῺΣ, ναδέδ, 

Ὅρκος ΧΙ, 11.. - αο, ρίαπέξίαα. Ὥξκευι. Ρ᾽, 453. ἃ Ῥαν. 
ΙΧΧΥῚ, Χο. Ἰογθω, ΧΧΙ, 15. -- ΠΕῸ) ματῖ. ΝΊΡΒ. φαχοοίδιιδ, 

ἃ τᾶ. ΠΕ, δύ. «τὰ , ἐπιέπσνθ. ἴε6., ΧΊΤΙΙ, 2. Τιερῖδ686 νἱ- 

ἀδηῖωσ πϑὺ ἃ πϑῶ, αἰἰαέανέξ, οαέοπαϊἑέ, δὰῦ Ῥοιϊΐυβ σοβρεχθ. 

τς χὰ δά 8)». ῳωῷῶϑ, ἀσημαγα δὲ σοχιρέαπαγθ, Ὑιὰθ Βοοιίἑ 

απΐπῃ, δαον. 118. 1, Ρ.. 61. - ἜΡΌΝ, ναὐίαδ. ΣΙΧΧ 866. τς. 
8 Ῥοῖἴ8 7π0. 7πέ. Τετ. ΧΙ Ι͂Χ, ά. ουδὲ ἄπδθ νϑιβϑίοπϑβ οοδ]υθ- 
"τθηῖ. πὶ ΠΒῚΡ, δγπιπι. 165. ΧΧΧΥ͂,). πεδινὴ, 85. χωρα, τερίο 
ἀαπιρεϑέξθ., Ὅ1 4}11 πεδιαρ. ϑΎπῖ7ην. Ὅραι. 1Π|, 17. ἴοβ. ΧΙ, 2. 

Ὁ θ8), ΧΧΠΙ͂Ι, 24. - οὠὠἨ δ}, ρέαηπεεαθ. 1ο5. 1Χ,.. Χ, 40. Τυά. 
Ι, 9.6 41101 βδδρὶμδ. Δ4. «484. ν0. - ροθὼ, αἰδργοδδῖο. 
“4. οἰ ΤΧΧ ἴε6. ΧΧΧΤΊΙ, 19. - ΠΩ, ραγδ ἐπίεγέου, {πὸ-. 
Ἰυά, 1, Χ5. 001 νὰ, δολαγγοπδεγρίιβ. Ὑἱὰθ αυοᾳαθ 1 Νίδοο. 
11:1, 40. ἐν τῇ γῇ τῇ πεδινῇ. Ὁ 

ΠΕΔΦΠΟΝ, σαπιρμδ, ρμίαπεέϊοδ. ἘΏΔ ΝΡ] τ, ἔο αι. σοΡΡαε. 
᾿ϑγπιπι. Ῥεαϊω. ΧΧΥΠ, ο. πεδία. Ὑιάδταν τὶ Βδθο ψογϑὶο 
ϑγπιπραοἠὲ τοῦ 5880 1000 δὲς ροϑιῖα 6586) 80 ΡΟΙλ5 ὈΘΙΓΙΠΘΙΕ 
δά ν. ὃ. ἈΒῚ ἴῃ τοχῖα Βοῦτ. ΙΘρίτατ: ἼΞ19 Ὅην πἷπὴ 9, Οδτίο 
Εἴ 4101 φποᾳῃθ πεδίον ΒΕΡτ. Ἴ31Ὸ τοϑροηάδε, γ᾽. 6 ἔδπιθη 865 

᾿υξδπίεδαι ἀσεϊου τ, - ἤὯνε, σον. 754. ϑεχία Ῥ8. ΧῚ,], 3. 
πιάδίον. Αὐοῖον Βαϊ νϑιβίομβ 16ρ15686 νἹἀδίογ νοοδηι Ἠδὐταῖ- 
οδτ δ ταῖϊουθ ρῃποίαίδαι (Πόπρ6 514)», 408 σαπιριμ ἰδ. 
Ποαῖ, δυὲῖ δ᾽ δτ) ἰχηδρίηθπι Β 5.1 1886.ἁὈ ζζωΐσ. δίοαῖ ἀγδοία 

᾿Ριοραραῖδ. 146 βυγτδ 8. αὐλῶν. - ΟῚ". “4. Ταᾶ, ΤΧ, 6. - 
ΚΡΕΝΣ, αἶνοιδ, ἘΖοοῦ, ΧΧΧΙ͂, 12. ΧΧΧΥ͂, 8. ᾿'εις πῃ ὮοἿἸΟΩ6 
ναξέέᾳ Ἰοριταν ᾳυοαυβ ἘΖϑομ. ΥἹ, 5. οἱ ΧΧΧΙ, 1... -ὀ ὄἔνδνμὸ 
“«“Ἄγδα, Ἀοταθη ρτορυζθ. θη. ΧΧΧΥ, 27. εἰς πόλιν τοῦ πε- 
δίου. Ἐοχῖο λορθταμὶ ΠΣ, γ6] "5 4υδὰ ἔοσωπι σαπηρ δ δέγεπῖ, 

φῃῃὴῖ͵“ι 



ΟῚ ΠΕΩΦΌΝ, . - 365. 

»ὲέαπἐξίσηη Ἰοϊδῖ, -- ΠΌΡ5., ναἰδὲές, ρ᾽αηἐξέθα, ΟΘἈ. ΧΙ, . εὗρον " 
πεδίον ἔν γῆ Σενναὰρ. ἱπνθηθταπι ραηξέέθηπν ἴθ ἴοττα δ86ῃ- 
Ὥϑαγ. ἴτὰ ογοησέμα 1ιθ, 1, οἂρ. χγ8. ἰπΐτ. ϑαβυλὼν κέεται ἐν 
“εεδίῳ μεγάλῳ, ΒΑΡΎ ]οῖι 8:18 δϑὲ ἴῃ ρέανιέξα ἱαρομπιϊ, Ψ͵46 43α- 

 »λείέξ απποέαεξ. δίεγοαϊοε. ἐπ 858. ρΡ. 5. 1 δαῖ. ΥἹΠ, ». 1ο8. ΧΙ, 
ὃ. εἴ 1101 ϑδορίυ8. Α4Δ6 ζδη. {Π1|, 1. 660. οοᾶ, Ολίδ. “φι. 
ὅγπιηι. Ἵποοα, 1685. ΧΙ,, 4. -- λον. Ῥδδίαι. ΟΠ, 16. ᾿τὰ ξυλα 
τοῦ πεδίου. Κωΐρ. ἑέρπα οσαπιρὲ. Ἐ᾿οτῖα8856 Ἰορθπάυπι 68ῖ τοῦ κυ- 
Οἷον, υ οὐπα8 σϑ] 401} ἱπίθγρ γθῖθϑ διαθοὶ βαρϑθοῖ. ἡΐφι. εἴ 
Τλεοάοί. αἰτασιηυθ Ἰδοϊίοπθαι οοπιαπβυηῖ τοῦ πεδίου, κυρίου. 
ϑεα αυἱδ που νἱήοϊ, πεδίου 6856 σοτευρίδηι Ἰθοζϊίοποπι ΧΧ 
Τπτὶ  Οοπξ, δολαγίπδογσίμπι δὰ Οαρροὲ Ονὲε. 8. ν. ὃ37. 56α. 
ΝΟΣ ἴδπγθη τορυρηδτόπι, δὶ 4.15 π181]6ῖ, πεδίου 6586 ἢ. }. ΔΙΙΧΧ 
Σητοσργεϊδι:ουβ σα δᾶ δἀάϊίυμη. ΓΝατ ἀγδογδα ἤοργαθ διᾳπῖ Ὦ.}. 
αγδογε8 δγἰραδέγοϑ, φώαθ δϑροῆέθ παϑοιηέμ", δ ΟΡΡΟΠΙΙΙΣ 

αγογέδιδ αὖ βοπιέπεδμδ ρίαπέαϊέθ. - ἈΦ Ώ Δ Ρατῖ, ἔοθαι. ῬγΒ, 
εἰέογμρέα. Ἰποοι. ΧΧΥ͂Ι, το. ἐκ πεδίον. Ἠΐϊὸ δἰπθ ἄυρῖο 16ρ6- 
τὰ ΠΡ Ό5. ΝΔ) ὝΨῺΣ 6βὲ. πεδίον, οαπιρια ρίαπεδ, ναἰϊζῥφ." 
ΞΟ, αἰδδογέμπι, 106]. ΠΠ, 5. ΠΠ, 19..- Ὑ 05, ρίαπιξέθα, Το, 
ΧΧ, 8. - Ὁ29., ογδέέα. Ῥβαῖαι. ΓΟΧΤΥ͂, 12. τα πεδία σου. Τῖα᾿ 
4υοᾳυο Κπέν. οὲ Αγαδβ. Ταθοϑιθ ἰταπιδτυϊδεαηῖ, δγγμδ 16 ρῖ586 

νἱάοιητ τὰ βοΐδεα σου, νεξεέξ ἐμὲ. Ἠδθδὶ Θμϊαι ΝΌΟΣ 1.6.» 

οἴΐο χαϊαΐπιθ σοητοπιποπἦδ, οαπὶ ὯΔ) ἀρ Ηδῦταθοβ νέξωδιπι 
ποῖοῖ, -- 9, 10 Ρ]ῸΓ. ὯΝ, ραδοιόιεπι. 106]. 11, 22. - ρον, ναὐ- 
δέ6. Οεα. ΧΙ, 17. Ἰογοπι. ΧΙ ΙΧ, 4. ΑἀΔοΊοΡ. ΧΧΧΙΧΝ, 10. 
ὯΙ ρτὸ ἐν πεδίῳ «ἰώ, οἱ Οοπιρέ. ἐν ποδὶ Ἀαῦθας,  φυοά 68ῖ τ|6-- 
ΤῸΠι ρ]οββϑθδ. Κρ. ἐόγγαπι ὠπρωία ξοα ἐξ. ϑοϊ!οοῖ πεδίον ἈΟ- 
ἴαϊ φυοαιιθ μαγέσπι διρρθγίογοπι ρϑαέδ, ομὲ ϑωδέασσηξ αἱρ ἐξ, 
4086 πῦπο πιθέαέαγδι5 ἀϊοϊϊυτ, Ροίζως Οποπι. ΤΊ. 107. - 
ἈΠ ἽΡ. ὀσοιγδμδ. 00. ΧΧΧΙΧ, 41. ἐκπορεύεται δὲ εἰς πεδίον, 
ἽΝΙδ1 βίδϊποσα ν6}18, πεδίον Ὦ. 1. 6886 οἀπερώπι Β6 88 Ἰαϊΐπο, Ὦ- 
6. ἠοοιπι ρρτιαδ, τϑοϊρὶ μὰ ξοτγίαββθ τὶ: Ἰθοῖϊο εἰς πόλεμον, Ὁ 
40δπὶ Δ μβιθέξηθ ΟὟ ΟΟἸ]05 ὨΔΡῸ1886 νἱάσιασ, οὔπὶ ἱγαπβῖας 
11 ἐπ ργαθέξιπι, -- ἩσΣὰ, Ῥγιωια ἐσπέέα. ἨδΔΡ. 1Π1|, 4. εἰς πεδία. 
Ὑιάδηϊζον 16Ρ 1856 "νυ δ 35}, πδπὶ θὰ δδῖ δχ υαδὰ 1, ὅγν. εἵ 
«(γναὖ. ρίαηεέΐεδ. Ομ. ΜΠολαοῖδα ϑμρρίοπι. Ρ. χ5343. ΑἸγαὐε}6. 
εἶϊ καὶ παιδεία 5. παιδία ἐξελεύσεται κι π. α., δὲ ἀἸδο  Ρ᾽ πα ρῥτοά- 
101: 1ῃ νοδιρὶϊδ ϑυβδ. Αδαὺθ νἱιΐοβθ δἐΐδια βεουπμάπμ .7760- 
«ἤονγέέμπι ἸΘριτοχ ἴθ ΔΙ 4υΣθ.8 ΠΥ 18 δἰς παιδείαν, τὶ ἀαοᾳ86 64. 
Ζόπεξ. εἰ γροπί. Ἀαθοαῖ, Ευδτυπῖ οἴίαπι, αὺλ σοπιϊσαχομῖ, 
ΤΟ ΧΧ πετεινὰ 8οτρθῖ866.. ἢ αλέξιεα τι Οοπιπιεπέ. δὰ Ὦ. 1. ΘΟ 11-᾿ 
οἷϊ δᾶδο εἰρπέτεινα 8. ἐκπέτεινα, νοίμογεδ. - ἿΨ ἀρ. 
σεη. ΤΡ, 8. ΧΧΤΥ, 65. ΧΧΙΧ, ο. οἱ 4}: ϑβϑαϑρίιι8. Αἀἀ6 250. 

δι. Χ, Ὁ. - πρῶ, ἀγνεπι. 168. ΧΥ͂Ι, ὃ. ΗΔ». ΠΙ, 16. - 
πῦρ, ρέαπίζίοδ. Ἰϑαῖ, 1, γ. 1οβ. ΧΙ, . ΧΙΙ, 8. - γῳ, ϑα- 
ΤΟΙ, Ὠοϊηφη τορὶοηἱδ οδιμρεϑῖχί8.. Οδηῖϊ, 1ΠΠ| 1. ἀἄνϑος τοῦ πεὲ- 

Ι : ; 



«-- 

66. .ϑὃὖϑὖ5ΡβΆΑᾳΟΠΕΖΗ͂, -α ΠΕΙΘΩ , 
" δίου. ιάδηταν πουπυ]ὲο Ἰορἰδ86 γδηΣ. Ῥγὸ πτῦπι. 86 γὴσ 

ποῖδὲ οἰμπΐπο γοσέογισπι δαπιρθαέγσπι ργοαμοση τ “ογέδια οἱ 
Ραεοεμάϊα ργερίδιε6 ἀρέαπι, Ὀπἀ6 δτίδπι ὅγπιπι. 1ε5, ΧΧΧΥ͂, 2, 

᾿ Ῥαγ πεδίον ἰματογρέθιατβ δῖ, Ῥ6Σ σῃθζοη γι ΐᾶπὶ βρϑοΐδὶ ῥγοὸ ρ6- 
ποτα. δὶο Οανπιοῖ δἱρῃϊβοαῖ θὲ πποπῖθπι δῖσ ἀϊοζαπι, δὲ φηαπι». 
»ἐδ γερίοποπι ιρεΐεγαπι, ΟἸδ] ἀδοῖὶβ μ᾿ γυδο ποῖδὲ ρὲαηείοπι, 
σαπιριη. ΟΟΠΕ. αποηὰο άρέμε δὰ ἶοΞ. ΧΙΧ, 6, ϑἴτδς, 
ΧΧΙΨΝ,, 1΄6. 1 ΜίδοςαΡ, ΤΡ, 6.  Νίδοοαν. ΧΙΥ͂, 33, ων] ΣΣ 
ἱσόποδον τιϑθηἀο886 Ἰορίτξυ δἐς πεδίον, 6011, 1Χ, τά. δωίάαε: 
πεδίον 9 ἢ γῆ. - 

,ς ΠΕΖΗΓε, γεαάρεγὶ, ἐθγγαϑέγὶ ἐξίποσθ, ρϑαϊδιεδ. Ὁ, ἑη 
Ῥεάρ. 2 88πι. ΧΨ, 17. πεζῇ 860. οοά, Κ,αἰ. υδὶ τοι φαΐ Ἰιθτί 
πεζοὶ, ΒαΡθπῖ, ἐγπιοέ. ΠΗ͂. 604, 47. πεζῇ πορεύομαι. Οὐοηξοε 
ἩἩδνοάοί, Ὑ11..ο. 40. δΔοὸ Ζοκ. Ν. 7. 5. ἢ. γ. Ψιάθ ἀυοᾳὰθ 
δ Ὁ πεζός. ἍΝ, 

ΠΕΖΙΚΟῚΣ, ροοοέγἐφ. χ ΝΙδος. ΧΥ͂, 58. ΧΥ͂Ι, 5. 
ἘΠΕΖΟΜΑΧΙΑ͂, Ῥωρηα ροαδείγἐβ δ6ὰ ἐδγγεεῖγ ἐσ, 4 

ΝίλοοαΡ. ΧΥ͂Π, 44. οίγό. Ὑ, θ9, γ. δῖ ορροπέϊως ναυ- 
αγέα.- ͵ ͵ . 

ἡ ΠΕΖΟΙΣ, ρδάδε, ρεαἑξέδ, φιιὲ ροαέδιις ἐέδν 7αοέε, τἀ» 
Ἰδοῖῖνο: ρεαδδένἐδ. ὉΔΛ.., ἐπ μϑαΐδ, Ια. Ὑ, χγ5, 2 ϑδπι. ΧΥ͂, 17. 
860. οοὔ, “465. (ὐοπερί. δὲ Α41α΄. πεζοὶ, ᾿ΌΪ ἴῃ οοά. 77αξ. Ἰορίιυς. 
πεζῇ. 10. ν. τιδ. πεζοὶ 860. Οοπιρέμέ. “4, μέρ. ῥοαέξδε, υὐὶ 
οοὐ, Και. Βαθεῖ τοῖς ποσὶν αὐτῶν, 4089 νἱἀΘὨΓῸΥ 6886 ψοτθᾶ 
“«φωΐζαο, ἰἴὰ αἰ ρτὸ αὐτῶν τοροτπϑηάαπι αὐτοῦ σεΏΒαδα;, ἴὉ. ν. 
16. πεζοὶ τοῖς ποσὶν αὐτοῦ 860. Οοπιρί., υδὶ ἀαρ]εκ οδὲ Σπῖοις 
Ῥτοῖαιίο, δὲ σϑύθὰ τοῖς ποσὶν αὐτοῦ “1χεμξίαο νη ἀϊςαὴ ἀὰ βαπῖ, 
Ἑδάθια Ῥεγιαιαῖδιῖο πεζῇ οὲ πεζοὶ Ἰοουπι φυοᾷαθ μαδδὲ δρυὰ 
“Χεπορῆ. Απαδ. ὙΠ], κι, 1. Απάθ “Πενοάοι. Ψ, οὃ. ΥἹ, χΧ8. -. 
“0λ". Εχοά. ΧΗ, 57. Νυπι. ΧΙ, 21. Οἱ λοεποὶ Χ ϑ4. ΧΥ͂, 4. 

, ϑγγα ἦπέ. Ἰοτθηι. ΧΙ, 5, Βδσῦοι. Υ, 6. Τυάξε, ΨΤΙ, 4. δὲ 
Κωϊραέμε ρτὸ πεζοὶ ἴῃ δὰο, σοάϊοο ἐπνθηΐδθθ. νἱ ἀδῖαν αἰχμάλω- 
το... Εᾳυϊλάθαι ἰοροσο τι 8]16πὶμελοί. δ1.. ΧΥΓ, 1. κα Μδοο. ΧΙ, 
4, ιωδρεαελέωμα δὰ ΤΊ, δ', Ρ. άγι. ἤοπι. πεζὸς ποσὶν ἁπλῶς. βαί-. 
γὼν Ὦ. 6. ὃ διὰ τῶν ἰδίων ποδῶν τὴν ὁδὸν ποιούμένος. Ὑιδα 
Ῥλανονγίη. 8. πεζὸς, εἰ ΕἸἰγπεοί. 1}. 8. πέδη. Αἀάο Ῥίησαν. Ῥγιῇ. 
Χ, 46. εἐ “1τδολγί. ῬόΥδ8. Υ. 721. 

ΠΕΙΘΑΡΧΕ'Ω, οὐδαϊΐο, ραγδο, φυορτῖθ, ργὲποὲρὲ νοὶ 
γπαρὶδεγαἑμὲ ράγόο. ἜΡΌΜΙ, αιραδο, οδεαϊἑο. Α1|65, Τγαι. 11, 27. 
5 Εδᾶτγ, Υ1Π, οὔ. ὅσοι πεεϑαρχοῦσο τῷ νόμῳ κυρίου, φαοῖᾳαηοξ 
οδοσξεπέ Ἰαρὶ ἀοπιῖϊπὶ: ὍΣ ἴῃ ἴόχῖὰ Βϑῦτγ. Ἐμπάτσ, Χ, 3. Ἰοριῖ 
ΠΣ ν Θοηεν δητιθημέἑπεπε) Ὑ6Ὶ Ραροτ μη, Ὦ. 6. διρπγωτια «ἰδ: 
ϑεπεία νογϑαπέζιωπ, δίῖταο. ΧΧΧΙ͂ΤΕ, 15, χὰν μὴ πειϑαρχῇ, 
εἰϑὶ ποῦ ραγοαῖ. ϑυβοιδηϊνοσα περϑάρχησις Ἰερίτυν ἀρυὰ Ζο- 
παραν 7.65. 010. εὐνομίω, νόμου πειϑαρχησις. 

ΠΕ] Θό2, ρῬεγϑιακδο, ρίαοξάππι, ἐγαπηιέζηεπι τα, εἴ 
πείϑομαιγ φοηγίαο, ογοάο, έεπι βαῦδο, ρεγδμᾳάδον, οοηνίπ- 

Χ 

΄΄ ι 
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δ0᾽, “άμοίαπε δαῦδο, δϑοιεγεεδ 817, ὙΠΟΡΘ ρ670., οὗεαϊΐο, - 
Ῥαγέο. ἮλΞιε, νοἷο. ιὅγπεπι, Ῥϑᾶϊα. ΟΕΧΧΧ, 12. ἰσραὴλ οὐκ ἐπεί- 
σϑη μοι, ἴδτα 6] ποῦ οὐἐεπιρεγανέξ ταϊῃϊ. Ἔθπο φποδά δβοηϑάμι: 
16 τόχῖ ὨϑΌγ. Ἰορίζαν: πιδ πο νι, Ὦ. 6. πορίρὲξ γῖδ, πὸ 
πιέμὲ οδέσπιραγαὶ. - ΔῸΣ, ἐμεῖο, Τλεοά. Ῥτον. ΧΙ, τῷ, 
Νοὺ Ἰδρὶξ ΠΣ, υὐ ΠΟΒΏ]}1 Ορίηδῖὶ δαηξ, δε ΜῸ3 μὲσ ΑἹῈΡἢ 
ἴῃ πο 6δὲ ργοπμηζέαγα, δἤωξίγα. Οὐἱα οτρο 10 ἱτγθρυϊαγίῖος 

᾽ἣ 

δοδἰττ ῸῚ μετ Ηδ, ἰάοίτοο 7ΖΑδοαοέξοπ ϑυπιδὶς ρθ. οοπὶ ᾿ 
πθἰδιΐοη πὶ ̓ ἰζδγαστπι συξυτα] τη Π εἴ Πρὸ ΠΕ. - ΠΡ 53. 
Ιυὰ. ΧΥΤΠ,, 10. ἤξετε πρὸς λαὸν πεποιϑότα, ὙΘὨΪεΙΙ8 ιδὰ ρο. -- 
Ῥυϊυπι δοοεγεπι, γιὰ δῖ ν.. 27. ΔΆερ. ΧΥ͂ΠΙῚ, 20. τίς ἡ πεποίς 
ϑησις αὕτη, ἣν πεποίθησας; ἀπδοῆδαι Ὦδθο Πάποϊΐα, 4υἃ δο»» 
δ αϊφὴ δοὰ : οαἱ δοπβαδ εογολ. πέποιϑας, θαρῥεῖς. 2 Ἄθβρ. 
ΧΥΠΠ, 21. πέποεϑας σεαυτῷ ἐπὶ τὴν ῥάβδον, ὀοηδιεΒδ 66 νἱτι 
ξ86. 10". ΣΙ, 20. οὗ ἐπὶ πόλεσε καὶ χρήμασν πεποιθότες, Ὀτδ1. 
ἴον δὲ ορίδθυβ οοηγεί. Το". ΧΙ,, 18. πέποιθεν, ὅτο προσκρουσὴ 
ὁ ̓ Ιορδανης εἰς τὸ στόμα αὐτοῦ, ρογδιαδιιπι δἐδὲ λαδδὲ, ηυοά 
Ἰοσάδηεβ 86 δ) άδϊ οεὰὐ δ8ο. Ρβ8]. ΟΧΧΙ͂Ψ, 1. οἱ πεποιϑότερ 
ἐπὶ κύριον. σοποἑ Τγοταῖηο. ίἀθ οἐ Ῥεον. ΧΧΥΤΠΙ͂, ,5. Ῥτον. 
ΧΙΥ͂, 16. ἑαυτῷ πεποεϑωὼς, 51δὲ 1ρ86 οοηγδϑιιδ. “- ΤΣ, “Ζάμοΐα, 
1 ὅ8αι. ΧΙΙ͂, χ1. κατῳκεῖτε πεποιθύτες, ὨΔΡΙϊΑ8ε18 σδομγὶ, Ὑιὰ 6 “. 
εἰ Πευῖ, ΧΧΧΊΕΙ, “8, Ῥτον. Χ, 10. 2μο. Ῥτον, ἴ, 553. 130 ΄ 
ΠΕ ἀναπαύσεται ἐν εἰρήνη πεποιϑῶς. ἘὈπρῖοκ νογθῖο Ὠΐο 10- 
εὐπὶ Ὠαδοῖ. Ῥοβίοσϊοσ δῖ ξογτίαδδβς 7Τσο(ζοξἑογηἐδ, (011. Ταάι 
ΧΥ͂ΠΠ, .0. - πῸϑὉ, σεπιὶ Ξαμοία. Ὥφυι. ΧΧΧΤΙΙ, 2. Γιοντε, 
ΧΧΥ͂, 18. 19. δὲ 41101. - ππῦ3, “Μαμοία. ἴε5.ὄ ΧΧΧ, 15. - 
ὨΠῸΣ ρ]υτ. δοοιγἑέἑαίσα. Τοῦ. ΧΙ, 6, μηδεὶς πεποιϑέτω, πονὴ- 
θὺς ὧνγ Ἰδπιο δι μ8 δὲξ, ατὖ πιᾶῖθ8 δδῖ, -  "ΟἼΣ, “απρος 
Τλεοα, Ομέηέα δὲ ϑεκέα Ἑαέέϊο Ῥδαῖπι. ΟΧΥ ΤΠ, 20. ἐπεποέϑης 
σὲν, Ξαμοέαπε καδιὲξ, ϑ6ἃ αὐτὰ ἴῃ ἐθχῖα Βοῦγ, Ἰορίτυς ἡγαοία 
“εἰ, 80. απέπια (εδέάεγίο, ἃ 1ο οατοῖ, τοροπ δε διην 6586 ἐπέπο- 
ϑησέν, ἂξ Ὠ. 1. δραὰ ΓΧΧ οἱ “14πέέαπι Ἰορὶτατ. - ἸΌΝ ΗἸΡΒ. 
ογεάο.. Ῥτον. ΧΧΥ͂Ι, 45. μὴ πεισϑῆς αὐτῷ, πὸ ογεάαδ 1Ἰ}Ἐὲι 
Οοπξ, Αοε, Υ͂, 56. 57. δὲ. οὲ ͵ακίπιδ Ὑγγίεα 7) 156. ΧΧΙ͂Υ, 
Ῥ. 256. καὶ .Ὃσμηῤῳ πεέϑομαε, καὶ πιστεύω ΠΙλάξωνε. .- 52 
Ἡ!ρὮ. φωέδδοσγα αοῖο, ἃ γι). 1ε8. ΧΧΧ, 5ὅ2.’- ἔγνοη Ηρ, ἃ 
Ὁ, δοάμοο, ἐπϑέδσο. Χ ὅ8δπι. ΧΧΥΨῚ, 10. 560. Οοπιρί. ἔπεισε, 
ὉΔῚ 8688 108]0 ΔΙ ΘΕΩΥ, δὸ οὐκὶ ἐπισείεον Ῥοτηναϊαῦῶτ, "- 
ΠΣ ο4]4, ΠΗ Ρ6}». πισ σοπεχιξξίο δὲ μουυμέξο, δ οχ δάϊὰη- 
εἴο: σομβαο, 1) 84. ΠΠ], 20. - δπ, οοηαο ᾿ οοηερσίο ἐμ ἐμ. 

ἐείαπι, [ὰἀ. ΓΧ, 15. πεποίθατε ἐν τῇ σκέπῃ μου, οοπγαέέα Ῥτο- 
ἱεοῖοῃ!θ πηθᾶἃ. 2 ὅ8πι. ΧΧΙΙ, 52. Ῥρδ]ην 11, 17. οἵ δῇ δι. - 
Ὠδή, τοξρέμπι. 1.8. ΧΧΧ, 5...- ὯΝν, οοπδοηξῖο. ϑγπιπι. Θατ. ἢ 
ΧΧΧΙ͂Ψ, 22, πεισϑήσονται, πιογδηι φογδηΐξ. - ΤΙΣ, “άμοία. 
ἴον, ΧΧΧΙ͂, ηχ4. Τετεα. ΧΙ ΡΠΙ, ιτ5.. Ῥεου. ΧΧΙ͂, 22. - 
ὙΠ ΡΙΒ, ῥεδέῖπο: τ Ἄερ. ΧΧ, 53, ϑεὰ ρῥτὸ ἐπείσαντο τοροπδ-΄ 
ἀπ 101 εδὲ ἐσπεύσαντο. ΑἸ Ἀἰδχὲ Βαδϑωὶ ἐσπείσαντο. -- ΠΌΠΌ, ππωχεν 

᾿ 
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“):μοῖα. ἴε6. ΣΧΥ ΤΙ, 1.5. οἱ πεποιϑότες μάτην ψεύδει, ἔγυειτα 
᾿δοη δὲ ταθἄδοϊιο. Οοπῇ, ΕΡ. δὰ ῬΒ θαι. ν. 21. - Ἰρὼ9 ΝΊρΒ. 
γιέέον. 4 ὉῬῈδτυ. ΧΙ͂Ψ, 11. ΧΥῚ, γ. ὃ. 1ος. ΧΧΧΙ, κι. - ᾿ρηχοῦν, 
2έανέέαϑ, ραμαάέμπα, 256. ἨΔ. 1Π|, 14. πεποιϑότας. Α ὨοΏ- 
ἅγ)}}16 μᾶθὸ νὸχ σαξεσῖωσ δά βηνον, ἐμζγόἑπαῤμπε, ὧὐ Ἰορετὶξ 

839}, ἃ τδᾶ, ἐϑῶ, δρεγανζέ, οοη θιίδ δδέ. - ἼΩΝ, δο. Τλ απ. 

ΧΙ, 1τ' καὶ οὐ πείσεται 860. οοἶ. Ολὲς. ϑεὰ δ'πο ἀμυβῖο, ἐθρο- 
πϑιᾶσυπι εδΐ οὐ στήσεται. - ἤὨΠηΣ,, δίοοισ, 1 θοα, Ῥϑ881τὰ. 

, ὙΓΧΥΤΙ, 7. πεποιθότες. 80. ραϊανῖτ, ἐπ δίοοο μαδέέεαγα 6886 Ἀ.]. 
χαοῖδΡ Βοχΐοῦ 86 2 78 ΨΊρογΘ, Οὕτῃ 6 ΟΟὨΙΓΩΓΙΟ δέσοέέαο ἢ. 1. δὶξ 
δΥΏΡΟ]υπ πεέδογέαα εἴ ἐπορέὰθ. Οθτῖα 608 δ᾽ἴδπι ᾿δοιλοπϑ 86-- 
οὐϊοδ 6686 δἴδῖίιογθ Π0116πι. - δ, ΡΙΠ6Ι, σσοίρέο, γοσὲρέο. 
Ἐ1}. ΤΥ, τά. ὁ δὲ οὐκ ἐπείσϑη, 1115 δυῖθδηι πο ρεγεωαάογὲ. 50 
δἰποδαΐ. -- Ἴ ΡΒ. δαϑρσοίο. 1ε6. ΧΧΧΊΠ,.. - νου, αμάϊξος 
οὐοάδο. ἤιο. σοα. ΠΙ, 27. ἐπείσϑησαν, οὐοραϊοῦαν»ξ, 8ι. ““οἐέα.-- 
πα Κ΄. Η. 111, 26. εἷς οὐκ ἐπείσϑη. οὐπι ποι οδραϊκοί, Υιὰς 
δἰ ΤΡ. ΙΧ. ὁ. 5. δὸ ζφχ. Ν. Τ᾿ 5. Β. ν. - νϑὺὺ ΡΙΒ. αἰδοξηο. 
χϑδ. ΧΧΙ͂Ψ, 8. ἔπεισεν Δαβὶδ τοὺς ἀνδρας αὐτοῦ ἐν λόγοις, 
Ῥίαοίάοδ 5. ἐγαπημέέοα τεδἀεῦαι θαν!τὰ νἱτοβ βιι08 σουθῖθ, 568: 
ΨΕΙΡῚΒ ΡΘΙΒΏΒΒΟΥΒ 608 ὦ ργοροδὲέο αὐδέγαλοδαί. ϑαπῖ, 4υξ 
Ῥυϊεηῖ, 608 16ρ15856 »Ἐυ, υὲ Ζαγριπι. θεἀ τϑοΐθ ορϑογναῖ Ζ2ολ. 
"Βεκέογ δ ἴῃ νὲπαϊο. νεγίξ. ἀϑόγ, Ῥ, ΤΊ. ο. 10.γ νῸΦ δἰρῃΐϊβοατο 
Θἴϊαμι Οὐϑοονρθῦθ.,, δὲ τα] ΘΘΏδΩ δυπιΐ ρο8δ6, ;ξϊ ϑβιιχηδὶξ 
 εἰραίωδ, ααἱ Ὠδρεῖ: δὲ ἥγορὲξ νέγοσ νεγδὲδι Οομξ, αᾳυσοᾳῦθ 
ἽΝ. ΧΧΥ ΠΕ, ᾿4, 2110}. 1Π1, 19. ΤΠ}, Χ, το. πεῖσον δὴ 
ὁπορευϑεὶς τὴν γυναῖκα τὴν ᾿Δβραίαν, αὈϊδπ8 αὐδ680 ρμεγομααῖθ 
ΔΌΣ: Ἠδρταθαθ. 186 δὲ 2 Νίδοο. ὟΙἼ1, )θ6. 84ρ. ΠΙ, 9. οἱ 
στεποιϑότες ἐπ᾽ αὐτῇ, 41 οοπαμγεέ τὰ 60. 880. ΧΙΠ, ν. πεί- 

ϑονται τῇ! ὄψει, ρογδϑμαάσπέμ" ψ6] δοπρέποτεεε ϑρθοῖυ. 2 
ἸΝΙδεοδθ. ΙΧ, 427. πέπεισμαι, οοηδάο. Οοπέ, Άομ. ΥιΙι, 58. 
Ἡοογοῖ. πέπεισμαι, ἤλπισα, ϑαῤῥώ. 4 Νίαεο. ΤΥ͂, 45. Μεηο- 
δ: τοῦτα ργοπιῖδὶϊ Ῥιοϊοπιαθο πρὸς τὸ πεῖσαι τὸν βαπιλέα, ἀξ 
Ῥέαοαξεπι γοσησγεέ τορεὰ ἰταῖαπι, 60]]. Αοἱ. ΧΙ, 20. ἃ 
ἹἽΜδοοαΡ. Χ, λο. ἐπείσϑησαν ἀργυρίῳ. Ῥϑοιμῖα διεγιέ ΘΟΡΤΙ-- 
»έξ, 9011. δεῖ. ΧΧΥΉΠΪ, τά. 2οδορῆμδ Α΄. 2. ΧΙ͂Ψ, .χ.. Ρ. 
917. Ἡσνεγο. πείσας ἀργυρίῳ τὸν οἰνοχόον. ϑῖταο. ΤΥ, ι5. 
«ατασχηνῶσει πεποιθὼς» ΒΑδΙἔΔΌῖε ρέαοξάδ, Ἀ. 6. ρογοππὶ [δὲϊ- 
οἑέαΐο 7γμδίμν». 

ΠΕΠΟΖΘΩ͂Σ ΓΓΝΟΙΑ4), οοηδάδης 330, οογϑβαο,. 86. 
ΦὩγ 5 διεπὶ, Ἰὼ ΝΊΡΏ. πλέον. 168.ὄ ΧΧΧ, 12. ! 

ΠΕΠΟΙΘΩΣ 22) Ὡ.,Ι,0Κ, οοηϊδιιδ 5διπι|, οοηδάο. πΌ5, 
λάριι. 10». ΧΙ, ,8. Ῥτον. 1Π,| δ. 1.5.ὄ ΧΠ, 2. - ὩἩΠΠῸΞ ΠῺΣ, 
οοηπάο Πμοία, 1ε5. ΧΧΧΥ͂Ι, 5. - πϑῷ, “Πάμοϊα, 1ε6. ΧΧΧΙΪ, 
17. -ὶ ΠῸΞ ΠΥ, διότι ὁδοιγιδ. πα, ΨΙΙ, 11. ἢ δὲ παρεμβυλὴ ἦν 
πεποιθυῖα, πιλ]ιῖο5 ἴῃ οδβεσ!8 δγαπέ 56ομγὲ,.. -- ΟΡ ῸΣ Ηρ. 
οὔδεείο πιο. ἴε6. ΟΕΟΥ̓́ΙΙ], χά. - ππ. 2 ὅδ, ΧΧΙ], 5, - Ὁ3Ὁ, 
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δποροοξαέέο. ἴε8. ΧΧ, δ. 6. - ὉοΨΌ, ἔογγον, ἴο5. ΨΙΊΠ, 15. 
καν ἐπ᾿ αὐτῷ πεποιϑοὶς ἦν. ϑροοΐδιν τονϑγθηῖῖδ6 ουρὰ ᾿Ὠ δαπὶ 
Ῥτο τονόσθησία ἢ παὐϊνογβπι ΡΟΘΌΘΙΙ ΙΗ, - 1202) ΝΊρΡΒ. πέέοσ, Ὁ 
τηοτδρἢ, σοηπάο, δρεῦο. ἴεβ. Χι 20. ὄγπιπι, Ῥτον, ΠΠ, 5. δ 
Β.ὩδῸ Τ08}]0 δάἀμέβοῖυσ. -ὀ πϑυ, γδορίοῖα. ἴσα. ΧΝΗ͂, γ. ὃ. 
ΧΧΧΙν 1. 86. Δὲ ἔπ δ᾽ αυδηι ΓοΒρ101} δὲ ἐπο]ῖπαῖ, δὸ οβδίϑη- 
ἀν, 86 ἢ θυ σου βάστα, 4446 1ε8. ΧΧΧΤΙ͂, ὅ, - Ὀρῳ, φιΐδα 
860. ἴετοια. ΧΙ, ΠΙ,.11. - πθΏ, δμεροπάο. 168. ΧΧΊΙ, χά, ἃ 
ἍΜδοο. ΧΥ͂, 7. ᾿ , 

ΟΥ̓ ΠΕ] ΘΌΙΜΑΙ, ποῖο. Ὁ, γόπμο. ϑγπμη, Ῥϑαΐηνς 
ΤΧΧΥῚ, 8. ᾿ | ΤΟΥ 

ΠΕΠΟΙΘΕ' ΝΑ) ΠΟ7Ε'Ὡ, σοηδάενο Γαοὲο. ποΌ Δ. ΗΙΡΒ. 
Τέτοια, ΧΧΎΥΤΙΙ, ,.8. ΧΧΤΧ, 6. - τγθπ ΗἸρΡὮ, ἃ πη, ἐποέξο, 
ΦῬατ, ΧΧΧΙ͂,. 5. . ΕΝ 

ΠΕΙΝΔΑΩ, ἐομγίο, ζαπιοίέοιεα δεπι, ΜΗ, πιοδαίιμεϑ 8177. 
Ζειεαι. ΧΧΧΙ, 12, 25. ἴῃ ροδίεσίοτα ἴσοὸ νἱἀδπῖυν 16ρ 1880 
ἜΣ», σπσηδάπηοάιιπι ἴῃ ῥσῖοτθ 29 ἴΙοοὸ 53ΜῚ. Εστῖδββθ ἴᾶ- 
θυ 2ΝῚ ἀ6 απιο ἀεἰαεδαηπέθ ἱπτο]εχοσαηῖ, Ὑιάθ Ζιολαοῖὶα 

ϑιυρρέ. ρ. 385. - να, ἔδοδιιδ διεπι. 168. ΧΤ,, “δ. ὅο. 51. [τὰ 
τοθἀ!άογαηξ ᾿παρῖθ, 4851 9» 'π οπηπῖθυβ 18 1008 811 ρῥγαθδ 
7αμπὸ ἀρσογθ. -- ἢ9", νοιῦα]6,  εθ6μ8. ἴε8. ΧΙΎ,, 29. - ἀῸ"» 
ἐδεοοπάο. Ῥτον. ΧΝΊΙΙ, 8. ψυχαὶ δὲ ἀνδουγύνων πευνάσρυσες- 
δεὰ δυπὶ ὨδΘῸ ψαγθα δ᾽ Ἀ 1]. ρσογβὰβ δἱίθῃα, δὸ ρϑεϊπθηϊ δα 
σὰρ. ΧΙ͂Χ, νδ, - 5953, γωξσίο, βροοϊαιλτι ἀ6 ἐεοπδ' ργα6 ἔαπεδ 
γυρίεπίοσ. Ῥίον. ΧΧΎΠΙΙ, 15. λέων πεινῶν. - Ἠλὴν, ζοϑωσ. 
εις ΧΧΥ, 18. Τυά. ΥΠῚ, 5. Τεε. Υ͂, ωγ. ΧΧΥΤΙΪ, τ... Τὰ 
οὐηἶθυ8 16 ἰοοἱβ ἢ» Βοσδροσιιηῖ ἀθ ἐαπρωοπέθ 5. νέγέδιε 
εἰ οἰονέα ΡΥαε βαῖπο. νιὰθ βϑαρτα 8. ἢν. - 1» ἈΦ δΟΩΜΟΥ., 
Τυά. ΤΙΙ1, 4, ὑλιγοψυχοῦντες καὶ πεινῶντες. [ἴἃὰ “165. Οτοη. 
«Αἰἅ. Οὐπιρΐί, δεὰ γεγατὰ ἸοοϊίοὨρηι ἢαροῖ οοἄ, Κ αἱ. πεινῶντες 
καὶ διώκοντες, οἱ πεινῶντες δᾷ Ἐ2Ὸν τοξοταῖυτ. Ψι46 Δ ἢ. ]. 
᾿δολαγξεπδογρέντη. ϑεοαὴ ἄυτι 7γοϊϑοοηέτπι ἸοοῸ ἘΞΒΥ Ἰδρεταμῦ 
ἘΛΡη. - Ρ νου, Θεη, ΧΙ, 66. Ρ581πι. ΧΧΧΤΙ͂Ι, 10. 
ΧΟΙ͂Χ, 15. εἴ 101 8δθρῖι8.. -ὸ ὩΣ Ἢ, νϑυθδ]δ, θδιεγέθηιϑ. 1 Θ8πι. 
Ι, δ. 2 δα, ΧΥ͂Ι], 29. Ι0». ΧΧΙ], 7. οἵ δἱἱνὲ, ϑίγδαο. ΧΥ͂Ι, 
25. οὔτε ἐπείνασαν, ποῖ ῥγαθ ἔαπιε αἀφἠβοίμηξ, αὐἴ: δα ἐπιρθ. 
αἰμιπέων ἐπ ἑαῦονγ θα 5:0 ρὲ θχϑουϊϊὶομθ ἰυδδυδ ἀϊνίηΐ. ϑογπισ 
1δ᾽ 6δὲ ἀ6 σογρουῖθιυβ σοε]θοείρυο, αυ86 νοΐοτος ΡΙαιομϊοὶ ρα-. 
ἴλτῃπε 6536 δηϊπιδῖϑ. Ὁ νὰ 

ΠΕΙ͂ΡΑ, ἐοπέαξέο, ἐαρογἐπιδγιέμπι, μεν ομίωπι, θα ΥΕγ).- 
ἐΐα. ΠΌΘ., ὨΟΠΏΘΩ ἸΟΟΣ ἴῃ ἀεβοσῖο, βἰο νοοσαϑιΐ οὔ τοηξατιοηοπι 

Ἰεγδο! άταπι. Ὅθυς, ΧΧΧΙΙ͂, 8. ὅὲὰρ. ΧΥΤΠ, 20. ἥψατο δὲ 
καὶ δικαίων πεῖρα θανάτου, ἴεοιϊρῖς νότο εἴίδαι ἰυϑῖοβ ρεγέομο 
ἔμπι τοοσῖῖ8, δυϊ, πὸ τϑοῖ5 ϑιωξοογιςβ᾽ 8. ἢ. ψ. δηβῖμ: ἐμδέξ 
φμοημ6 ΠΟ 6 ῆϊ ἐχρεγέξ διεχξ. ΘΔΡ. ΧΥΙΠΙ ᾳ “5. ἦν γοὶρ μόνη ἢ 

πεῖρα τῆς οργῆς! ἱκανὴ, δταῖ διαΐην δοϊαπι ϑφροῦπισπέμπι τὰ 9 
ευΠοίθα8, ἃ 'Νίαςο, ΥἹ11, 9. ἐν ταῖς πολεμικαῖς χρεέαις πεῖραν 

ἱ 
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ἔχοντα, πῃ Ὁ6111015 το ΡῈ 8 ἐπρογέφηέξαπι. Βα θΘηΐδι. ϑμξάᾳϑ: πεῖν 
ρα, ἀπόύπειρα, δοκεμή. 

᾿ ΠΕΙ͂ΡΑΝ ΜΔΗΒΑΝΩ, εἴἴρονἐπιδνιέιι. δαρέδ, ἐφηξο, 
, }ογέομδιεπι ξαοῖο. Ὁ) ΝΙΡΗ. ἑόπέο, θαι. ΧΧΥΙΙΙ, 56. ἧς οὐχὶ 
“πεῖραν ἔλαβεν ὁ ποῦς αὐτὴς βαίνειν ἐπὶ τῆς γῆς, ουϊαβ Ρ65 ρονὶ- 
οτρέμεπε ἌΟτι ζϑοΐέ ἱπιρτοάϊθη ἀϊ ἢ ἴογταπι. Οοπΐξ. Ἡρδε. ΧΙ, 29. 
εἰ. δα ἢ. Ἰ. αρλοίξωπε Ρ. θ70. δ664υ. διμέοογὲ Τλ66. Τ'. 1], Ρ.- θ56, 
δι Ζ“εχίοου Ν. Τὶ 5. δ.ν. ἣν 

ΠΕΙΡΑ ΖΩ, ἑεπέο, δαρίογο", ρεγἑομῖμπι βαοίο, δαρδρίον, 
θὲ Πειραζομαι, ἐκρονίοηέέαπε, τέϑέπὶ λαῦεο. 3 , ἴάδι, 

᾿ «(44μέέα Νίαϊ. 111,10. πειράσατε, Κ'μὲρ, ργοδαίδ. -- ἈΞΌΠΣ ἨϊΏρ, 
Ψοποίο πιθΘ. ἃ Ἄερ,. ΧΧΙῚ, 20. 1)8ὲ ἴαπιδϑη δ]ὲ σϑοϊξῃβ πέπρασαι 
Ῥτο. πεπείρασαι Βαθθηῖ, φυθιαιαδηιοάυπι 2 Κορ. ΧΥ͂ΙΙ, 17. γτὸ 
ἐπειράϑησαν ταροποπάτπι ε58 ὃχ δἱἱϊβ ᾿ἰβσὶβ ἐπράϑησαν. - 
ἢ2η, λγροογέέα. Ῥβα1αι. ΧΧΧΤΙ͂Ψ, 10. ἐπείρασαν με. Γ,6ρ1886 

. ΨΙΔΘΙΌΓΣ "2273 1060 583Ππ5. Υἱα, ϑέαγοξα Οανπι. Ἰ)ανίά. Ν᾿ οἹ. 1. 

“ 

Ρ- 2η5. - ὄν", σορηοδοο, ᾿ξ, δὲς ἐχρδγέον.. ϑγπιπ, ΟΟ}6]. 
ὙΠ], 5. - ὧπῷ ΙΒ. σωρώγον. ϑαπιαγ. εἰ Ἴιο. Οος. ΧΙΙΤΥ͂, 15. 
ψ6] ρμοΐϊιι8 ὦ, πειρασμῷ πειράζεν ἐν αὐτῷ, φοίθε αμριγαγὲ ος 
ἄοο ροομίο. 46 δὰ ὃ, 1. ϑοἠαγξεηδενσέμπε, -- 85 Ριδ. Οεη. 
ΧΧΊΙΠ,,. Ἐχοά, ΧΥ͂, 22. ΧΥΙ., 4. δὲ αἱἱδὶ δϑδδρίιὸ. 1 ὅ88πι. 
ΧΥῚΙ͂!, 89. οὐ μὴ δύναμαι πορευϑῆναι ἐν τούτοις, ὅτε οὐ πεπεί- 
θαμαε9. ΠΟῺ Ὀοβδυμῃ ἰποδάρτο ἰῃ 818, φμέα μϑίέπιὶ ποι λαῦδο 
(51. Κμέραίμδ ταοῖθ Ἔχ ρυθβϑῖῖ), ἢ. 6. αὐτὰ Ὡοὴ ἀδδιῤδέμϑδ ϑμμΠι. 
Ὅλα. 1,11. πείρασον δὴ παῖδας σου ἡμέρας δέκα, ρογέσειοη 
4υδ8680 ας οὔ β6ῖν}8 ἴα 18 ἀϊε5 ἄδοθπι: Ὁδὶ αἰ ὶὲ δοκίμασον δᾶ- 
Ῥδπῖ, γ146 δὲ ν. ιά, Αἀἀ6 ὅὄγπιπι. Οομε]. 11, 2ά. δὶ πειρα- 
ᾧσϑαι τενὸς θδὲ ρεγέοιεμπι αἰξοιέμδ᾽ τοὶ ἤχοογο, Τ ΧΧ δὶ μα--" 
Ῥοπῖ: πάντα ταῦτα ἐπείρασα. -- ἨῪΣ, δαρέίογο. Ῥεαϊα. ΧΥ͂Ι, 4. 
ἐπείρασας μὲ σαρίογαϑεὲ πιθ, ἊΡ1 δι θη΄ δἱΐὲ 1Σρτὶ ἔοτῖδδ88 
τϑοῖϊυ8 ἐπυρωσας ΒαΡαπῖ, Ῥτιδοῖοσδε Ἰϑρίτυς Π δι, ΧΙ, 9. 8606. 

,, φοἄ, Ολὲδ. ὯΒῚ 1811 ἴῃ ταχέα ᾿θῦσ, σοβροπάθε. 88ρ. ΠῚ, 17. 

Σ]} 1.8. 

᾿ϑῖτδο.. ΧΙΠ, 15. ΧΧΧΥ͂ΤΙΙ, 80. 84ρ. ΧΙ, 46. ὠξίαν ϑεοῦ κρί- 
σιν πειράσουσεν γ ἰαβῖῃπι αἱ Συἀϊοίαπι δερογίδηξιν, δαὶ ρο- 
18: δαρονεξ δεπέ, ἂτ Τ᾿ μέραΐμο τοἀᾶϊτ, ϑαρ. 11, 45. πειρά“ 
ζουσι δὲ αὐτὸν (80. διάβολον) οἱ τῆς ἐκεένου μερίδος ὄντες. 
Βθηθ Κμέραξιδι: ἐπιξέαπξιω" ἀαΐθχα ἀἰϊατα, 401 δυ;ϊ 6Χ. ρϑιῖθ΄ 

ΠΗΩΡΑΟΠΜΙ͂ΑΙ, ΩΓΜΑΙ, ἑεπέο, πίον, ἀπταξέον, δοποῦῳ. 
δἐμαδο, οοπέσπαο, ορόγαπι ὁ, νοΐο. ΠΩΣ ΒΡ. ἃ πηῦ, 

ἑπϑαπίο. Ῥτον. ΧΧΥ͂Ι, 18. ὥσπερ πειρώμενοι προβάλλουσο λ6- 
γους, ἴδ απ ξεπέαπέφθ (ρΡοιτυὸ: ἐεηέαξϊξ, 580. ἃ ἀἰαοπιοηθ 868 
δρέγλέει τπαέο, ἀ6 ηὰὺοὸ πείραζεὸν ἴῃ Ν. Τ. βαδρίῃς δαάβιβοίυτ.) 
ϑιβτταηϊ Βουωθηδδ, 1 ΓΧΧ 860. “26, δὲ δγπιπιαοίμιδ. 1 Μδοο. 
ΧΙ], το. ἐπειράϑημεν ἀποστεϊλαι, 80. πρέσβεις ,» νοἐμέπιιῥθ ταλῖν 

ἴεσ9 Ἰοραῖοβ. 2 Νίδοο. Χ, 12. ἐπειρᾶτο τὰ πρὸς αὐτοὺς εἐρηνυκῶς 
διεξαγεινγ) φοπαδαίμ" 8, φιαογσῦαέ. ραοΐϊῆοθ ΔΒετα οὐπλ 1115. 
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Οοπῇ. Αοι. ΤΧ, 26. εἰ φαῃ. Ἐ, Ἡ. ΤΙ͵ 55. οἱ 11:1}. ΤΧ. ο.υ1.ὺ. 
4 Μδοο. ΧΙ, 10. ποιράσομων παραΐτιος ὑμῖν ἀγαϑὼῶν γενέσθαι, 

. Βοποτυν, νοῦἱβ δυοῖος 6886 δέμεϊσδο. Ζοχ. ᾿Ογνεὲ 445. 
Βνέπε. πειράσομαι, σπουδάδω. 515. ΑοΙ. ΧΧΥ͂Ι, “1. ἔπει-- 
ρώντο (με) διαχειρίσασϑαι. Μηδ ἀρυὰ "δεγολέιηι ἐπειρῶννο 
ὀχροπίτξον ἐσπούδαζον, ἐβούλοντο. Οοπξ, αὲ 2 Μδος. 17| 14. 

ΠΕ ΡΑΗ͂ΣΜΟῚΣ: ἱεπέαεῖο, 'ατρίογαέΐφ, 1. ᾳ. πεῖρα. ΠῸΌ, 
ἰάοων, Ἐχοά, ΧΥ͂ΙΙ, γ. Ὅδας ΙΥ, 54. ΥἹ, 16. ὁὲ,411}1.... ὩΣ, 
αμρηγέωτα. ϑαπιαγὲξ. δἰ 1η0. Οου, ΧΙ Υ͂, 1.6. ϑεά, υἱ τοοῖο ᾿ 
οὐϑοινανὶϊ δὰ ἢ. 1. δολανζσηδονσέωρ, ρετιϊποπὲ μα δὸ νόθα. δὰ 
Υ. 5. - 1522), αοοπραέέο, εἰ αυΐάδμπι πιοέσφέα. (ΟἘ6]. Υ͂, 2. δ8εἃ 
ὁ ςοπιραζϑίλοῃςα οδρ. Ϊ, 15. ἀρράτοτο νἱάδῖαν, Ιοοο πειρασμοῦ τα- 
Ῥοπδηάμπι 6666 περισπασμοῦ; αἴίδπι ΘΟὨ ΘΟ ϑδοηπέεγι5. - ΟΟπ ἔδΣ 
ᾳυοᾳυθ ἐν. ΠῚ, 46. οἱ 1Υ̓́, 8. ἔοέμαο Ζέαέα: φοἰοεάο. ὙΜιάθ, 
εἰ δῖταο. ΧΧΥΤΙ, 5. γ. ᾿ ᾿ 

᾿ ΠΕΡΑΤΕΥ͂ Ω, ρέναξέοσαπι σπόγοεο, πᾶνε ἐπ πιαγὲ δαρίος ἢ 
ρίγαέαπι ἀφο, ργαφίον, σδροριῖον. “11λ, ἀδρορμίοτ. Ὅεοα. ΧΤῚ ΙΧ, 
19. Ἐρ μμηβο ἀεροριείαδέξιν 11} υτι. δίγαῦδο Οέορν. ΧΙΥ͂, 
Ῥ- 980. Α, 

ΠΙΕΡΑΤΗ ΡΙΟΝ, ες. πλῆϑος νοὶ σύστημα, ργαεαοπεπει 
ἀρτηόη, ἑαύγοπιπι ἔων πια, Ἴλν ἔγπια. ΟΟυ. ΧΙ ΙΧ, 10. “4πι- 
δγοδὲμα ο. ὃ. ρϑυρϑῦϑη) νοσεῖ ἐσηδαξέογισηε, 4086 πειρητήριον 
ἀϊοίεξυν. Πειρατήρεον οδῖ φροτὶι5 σίοδιια ρέγαέαγιμσπ, σύστημα 
ληστῶν. υἱ ΜΠ ρροέγέμα ἴχ Οαέοπα αέγωπι δὰ ἢ. 1. ὀχροδβυΐ. 
810 ἰορίτως αὐυά ““οέογεπι ἐδδέαπισπεξ 7ραδοΐαν ᾧ. δ. ἴῃ βηα. 
ἴον. ΧΙΧ, τῷ. δὶ ρῥγὸ τὸ πειρατήρια Τλεοάοέ. μονόζωνοι, 
ὅδγπιπι. λόχον Ὠαθδε, Ῥβ84]πν, ΧΥ͂ΤΙ, 52. ἀπὸ πειρατηρίου, αὶ ροῖ 
Ῥγαδαζογιθδ., ἐαέγνοηδα Ὠοβῖοϑ Ἐαντ!8 ἐπίο] ρθη αϊ δαηξ, Ῥγδε- 
ἴοτεα τϑροτῖτυν ρτὸ δδάεπι σοοα Βοῦτ, ἴῃ Ρ]υγαὶἑ δραά' ἀποα 
πο. ἤπεῖ. ἃ Ἀερ. Ὗ, 2. Ῥοβῖ μονόζωνοε, δὲ 68: δἀά᾽ζαπιεπίτηι 
δχ σοιβίομϑ δἰίυβ ἐμιογργειῖβ. Κζπὶρ αἐμαίθδθοι ἐαέγωποιρέξ, -- 1. 
ὅγπιπι. Οεη. ΧΧΧ, ᾿. δ ἐωγπια 8. ἄρπιέπσ βλέογεπι. « ΜΈ, 
πιδέμεία. Ἰοὺ. ΥΙ1, 1. δὲ ωμύραῖξδ, ατὶ ἢ. 1. ἀροτῖθ ᾿ϑδοιιβ 
εἴ ΤΟΧΧ Τοῖς... μον γεξέξέέαπι τταπιδῖο]τ. Οὐοπιρδιδίυγ δεΐοπι 
Ὦ.1. να Βυχδῆδ οὐπὶ τα 1, αυ͵ἷα 688 4δέαέίο 5. σοπαϊεΐο 
αὐπιοάεπι πιοέεθέα,, 0011. ΝΜ. , ὅ. Ἴ7., ἀποᾳυθ 5. ν. στερα- 
τεία οἱ “1. ϑοιπαεὶ Ῥγαοίδοέ, αὐ ᾿γείαπι Ρ. 83. Αἀάο 10}. 
Χ, 19. Ὀ1 ἀσπιδη, γα ογιπε Ἀοῖατο νἱἀοίατ, 146 8. ν. πειρα-- 
τής. ϑολοί, δὰ 1 82α.. ΧΧΧ, .5. πειρατήριον ἰμτοιρτεοίαϊον τὸ 
ληστρικὸν σύστημα. Αρυὰ Ἡσογολίμπι πειρατήριον ἐχροπιιὺς 
τύπος ληστῶν. Οαρροῖο σοι. ΧΤΧ, 19. νοτιλεον ἐσπεαέΐο, 4ᾳπεαι 
Ῥιορίογθα ποῖδϊ 2..806. Ῥγοίορ. ἐπ ΧΑΧ 7αεε. Ὑλὰθ αἀὐυοαυδ 
Σιίδοἠογὲ Οίανεηι Κεν866. ΟΟ. Ρ. γι. βθαυ. Ἶ 

ΠΙΕΙΡΑΤΗ͂Σ, ρέγαία, ργαφάο, πιαγἐξέπιμα. ἰαΐγο. ΔἼὉὉ 
ἕμγγπα. ἴον. ΧΧΝ, 3. Ηοβ. Ι, 9. υνὲ 7αγξ. ἡ ΟΣ ὧδ, 
νὲἐ" Φασγοίέμμπι. Ὗ 1ὰ, Κ᾽ αἰσύεπαν, δὰ «4“πιπιοη. Ρ. λ0ά. 
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“γα ΠΕΚΟΤΛΙΟΝ --- ΠΕΛΕΚΙ ΖΩ 
᾿ς ΠΕΧΚΟΥΜ7ΟΝ, Ρϑοιεζέιπε.  οχΧ Ἰαξίμδ ἰβῆ) 88 δρυᾷ 

Οταθοοβ τεοθρῖδ ἴθιροσα Ἰϑγπιπιαοΐέ, χυΐ Βδὸ γοοὺϑ ἔῃ πυπηθῖο 
ῬΙΌΤΑΙ υδ08 εδῖ ΟΟ86]. ΠῚ, ὃ. ῥτο Βϑρσ. πῦλῃ, Ζ δα. “δέ. ροιε. 
ἐδωηβ, πτῆσις τοῦ ἐν ἀλλοτρίᾳ ἐξουσίᾳ ὄντος, τοῦτ᾽ ἔστιν υἱοῦ 
9) δούλου. ἴῃ Οἰοεοαγίο Βασιλικῶὼν ἃ Ζαῦδοο εἄϊτο ΘΧΡΙ]ἰρᾶ- 
ἕως νοῦ: ὡσανεὶ μικρὸν οὐσίδιον Ὁ : 

ΠΕἉΙΟΣ, ρεοίασια, πίωσα ῥγοζωπάωπι. 2 Νίδοοδϑ. 
Ψ, ,2ι. 4 Μαοοδῦ. ΥἹ!, 1. τὸ τῶν παϑῶν πέλαγος. “εογοῖ. 
πέλαγος». μέγεϑος, πλῆϑος, βυϑὸς, πλάτος ϑαλάσσης. ῬΡΊ]υτα 
ἀ6 ΠΒδὸ νοὺϑ νἱάδθ δρυὰ διρέσεγωπι ΤῊ6β, Τ΄ 11, Ὁ. 661. 4,» 

. δονεὲ δὰ Νίατιβ. ΧΥΤΙ], 6. Ρ. 114. βε4α. οὲ ἐπ ζΖωδεο Βγεπι. Ὗ οἱ, 
Ἰ. Ρ. 1. Ρ. τοῦὔ.: β ὩΠ' 

΄ ΠΕΑΑΡΓΟΙΣ, οἰοοπέα, ἐκ πέλαν, ἱ. 6. μέλαν, εἵ ἀργὸν, 
ἧ. 6. λευκῶν, φυοπίδηι οἱοοηΐα πΐρτγαβ δὲ 81888 ρϑῆπδβ Ἀβθοῖ, 
ψ14ς δοολαγέξ Πίίογος. Ῥ. 11. Ρ. 519. ποθ, 1άδ. “4, Ιοὺ- 
ΧΧΧΙ͂Χ, τιὅ. 

ΠΕ΄ΔΑ͂Σ, Ῥγορθ. Ἠΐϊπο ὦ πέλας, 80. οὖν, φιοὲ ΡΓΌΡΘ δε, 
οργορίπημιβ, τ, αὐξμα. Ὑ, αἰΐσγια, φαίγαπομθ. Ῥτον, ΧΧΎΤΙ, 
2. ἐγκωμιαξέτω σὲ ὁ πέλας, καὶ μὴ τὸ σὸν στόμα, Ἰαιᾶθι τ8 
,αἰδμϑ,, οἴ θὰ Ῥτορτῖαι ἔππὶ ο8. 810 Τἡ μογαϊάεα 115. 1. νομί- 
ἶειν τὰς διανοίας τῶν πέλας παραπλησίους εἶναι, ραΐδᾶτθ, 86π- 
ἰομϊα8 αἐξογεῆι δ᾽πι}}]65 6686 ποϑῖτί8β. Εὲ Φοῤγδέωϑ 110. ἸΤΧ, 
οἱ τῶν πέλὰς ἀπειρία, αἰέονιωπι ἱπηροτῖιῖα. Οοαξ, Κογϑεέπι ΤῬΑεζοί, 
5. Ῥ. 1. ο. 5. ν. 65. 

. ΠΕΛΕΚΑ͂Ν, ροϊββοαπμδ, βεοαυἄυσμι “γέοέοξοίοεηι ποπιδα 
ει δν δγ αυ86 Ῥδέπὲο ἀϊοῖταν ρέαέδα, Οδταναι. Ζδβεϊραπα. «ἄγ οίο- 
Ῥ»λαπὲὶ εεῖ ρέομα αγεξμθ, ουλ 1ὰ τποπιθὴ ἃ πελεκάω, ἃ. 6. 4660, 
εἰοο. ἸΠΛΌΓ., σέοοπία, Τγεαι. ΧΤΥ͂, ι8. - περ δετνεῷ. [μονὶτ 
ΧΙ, χ8, Ῥδα]πι. ΟἹ, γ. ΟἼοδ. ἐπ Οοέαξ, πελεκάνος (Ἰδροινᾶπαι 
βοτίδβδβθ ἐχ [)θις. ΧΙΨ, χ8. ν 6] 1.6ν. ΧΙ, ι8, πελεκῶνα), ὄρνεον 
δενδροκόλατιτον. οδγοῖ, πελεκαν, ὄρνεον τὸ κολάπτον καὶ τρυ- 
ποῦν τὰ δένδρα. Αἰιϊοα ἀϊοϊτον πελεκᾶς, πελεκάντος.ς Μιὰθ 

᾿ς ϑιέδαπι ἴα ἸΠελεέκαντι, οἱ 65ὲ εἶδος ὀρνέου τρυπὼν τὰ δένδρα, 
ἀφ᾽ οὗ καὶ δενδροκολάπτης ἀιοϊϊτασ, ΡΊατα δαΐόπι ἀ6 Βερ 8γ9 
᾿ἄδρυηῖ οολαγέμο έογος. Ῥ, 1. 10, ΤΊ. οἂρ. 24. ρβρ. 
392. δὲ «ἀαίΐμα τιοοῖ, δ)ὰ Ἐμδεαϊλέξ Ἡοχασπι. ρᾷρ. 115. 
δ6υ. Α͂ἀὰδε Μανεπὲξ 1θχ. ΤῬλέϊοὶ. 5. Ἡ, ν. οἵ Ζοδεὶξ Εἰγπιοί. 

ΠΕ ΔΕΧΚΑ͂ ΝΟΙ], ρεϊδοαπέ. “ΒΡ, εγίοίμθ. «ἴφως. ϑορᾷ. 
ἸἹΙ, τά. ᾿ 

ΠΕΔΕΚΗΤΟῚΣ, εἀοίαξμα, δοπιρίαπαΐια. Ὁ51λ, σαθδισὲ 
ΣΒ ΡΟΝ, 17. ΑΔ. ΧἈερ. ΥἹ, 55. ΥἼΙ, χι. Ἀδροσίτοσ ποᾳῦθ᾿ 

οὐ Ρ͵ΙῸ ΛΔΘΌΝ ἴῃ σθγβ. «4ἰθα. Εἶσα. α Ἄορ. ΧΙ, χ1. πελεκητο, Ρτὸ 
400 ἴη οὐδα,"Οοὲφέξη. ἃ. Ἰορίτας ἀπελέκητα. Βογδαπλμδ οομξαοτῇ ἃ1. ἡ 

.» 7 δδοιεδέ, Ρεογοιδαιέ. 

Ἄρρ. , 1, ΑἸΐδ8 Οταθοῖρ πελεκίζειν ποῖδξ δοοιγὲ (γέγον νοὶ 

“- 

ΠΕΛΕΧ ΖΩ, ϑοοινὶ οἷο, σατο. ὧδ, Φομῖρο. 1 

“Ἵ 
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οὐδέν: ̓ οἱ πελεκεῖν δϑοωγ ὲ ἀοίανε; ν 6} οαθαϊογὰ. ϑιωϊάαε: πϑώ 
λεχὼ », πελεκήσω ᾿ξυλα, πελεχέζω δὲ τὸ μετὰ τῆς σπάϑης 
χὔπτω- 

ΠΕ ΑΒΑΚΎΣ, δοοιζὲθ, δίρεπηΐξ. 113, 5908, 1 Ἄοξ. 
ΟὟ, γ. Αἴφω. 860. οοἄ. Χ. Τοίπι. Ὅεαι. ΧΙ͂Χ, 5. - “υ5, ἐπα 

φἰγπιοηέέπε. Ιοτθα, ΧΧΙΤ, 7. ὑῶϑ, δδϑογὶδ. 88]... 
ΤΧΧΊΠΙ, 7. Τοτθαι, ΧΧΊΗ, 20. 860. ον με δὲ. Οοπερὶ, Ἐμ. ἴοτ. 
γ. 12. 

ΠΕ.42΄ Ω. γΡῚ» ἐπραπάο. ϑγπεπε. 860. 11 “οὔ, Ἧερ. 
6 Οληγδοδίοπιο πελήσαντε. ϑ6ἃ εθῖ ϑοτίρίισα μ6θ0 δῖπθ ἤδθθι 
πιιῖοδᾶ, 86 τοροπεμάυπι πιλησαντι. 

ΠΕΛΊΔΝΟΝΣ, πέργοτεπε ρἐμπιδθιιπι ἜΝ ἑαδς αὐηὰ 
ἀμῇξιεδιιδ , δένίάωδ, πέρτέοαπα. ὨΝΌΛΔΩ2Πν γωδοάο, Ῥτον. ΧΧΤΙΠΙ, 
20. τίνος πελιδνοὶ οἱ οφϑαλμοί; ουΐπο οουλὲ δὺπὲ να ἡ δὺς 
οὔπι! ϑαϊγτῖοο. {ἡενδηαΐ.. ϑαίγν. ΧΥΪ, 11.}} ΟἿΣ ουῖξ ἡἴρτα ἴῃ 
ἔλοϊο τα πι 8. νογίθυβ οϑὰ ἢ διώαας: πελιδνὸν, μέλαν. λέγε-- 
ταῦ δὲ καὶ πελιενὸν (816 Θῃϊίη βοσάθϑη ἀππι ΡΙῸ πελιδνὸν, υἂΣ 
ἐχ ῥλοέϊο οἰ Ἐμωορέαέέο δὰ 1]. (΄, ἢ. γόϑ. οδεϑηάϊε “δον 
Μιδοοίδ, Ογέξ. ἴῃ ϑωέάαπο Ρ. 384) παρὰ Θουκυδίδῃ. Βυνβὺδ 
ϑμξάαε: πελιδνὸν, τὸ μεταξυ ὠχρότητος καὶ μελανίας, οἱονεὶ μο-᾿ 
λιβδόχγρουν. παρὰ Θουκυδίδη. Ἰλοδιαιιῖα 860 6586 6Χ δολοίαδέᾳ 
"Ὑλμογαϊαία δα Ἰιὺ. 11. ο. 49. οὐϑβοσγναῖ Κὠϑέενμφ. Αρυά 2166χ.- 
οὐέμπι πελιδνὸς ἰαῖον 4116 ἐπροπίτων ὕφαιμος (810 δῃΐπι ῥρτὰ» 
ὁ] ἀαδίο Ἰθροπάαπι ρεὸ ὕφαιμον)» φεεύέμα “ἀπ βιοιδῃι βαδόπα, 
4086 Θχρ]ϊοδίῖο. θδπθ σοπνϑηὶ γον. 1. ο. 

ΠΕ.“1210 Ο 4), ἐἐνέάμα γοαάον, ἐένογθ σι δέον, πῆρτϑοσο: 
"252 ΝΙΡΒ. ̓ Δεπέρτον. ΤΆχρα, Υ', 10. τὸ δέρμα ἡμῶν ὡς. κλίβα- 
φὺς ἐπελεώϑη» ουζ19. ποδῖταᾶ, υἵ ἔτη, ἰρτεδβοῖξ. Ἔκ: ἃ πε-- 
Τρὴὶ πίρεν, μδοιδ, ἐἐνέάμα. ΝΝοδεἑδιιδ Ῥατϊτανῖῖ, ἐπελιωϑὴ 6886 
1, 4. ἐπηλιωϑη νεὶ ἐφηλιωϑη, 4ιδϑὶ ἀϊοὰβ αὐ δοίεηι ἀεπέρβγαια, 
διμάαα: πελιοὶ, μέλανες .. ωὠχροί. 

ΠΕ’ 17, ρίαπέα -Ἀφεΐδ. ἘΊΒ, ΤΙ, 15, πέλματα τῶν 
ποδῶν, »ίαπέας Ρεάμπι, “Ἤοογοῖ.. πέλμα, τὸ κάτω τοῦ ποδός. 

ΠΡΑΤΑΣΊΉΗΣ Σ:, φιὲ ροίεαπε ααὐ ρωμπαπν ρεοίαέ, ρεζέα- 
ἴω, 86 οεἐγαΐμδ, ϑομέαξμδ., ἃ πελταάζω, Ρεἰεαδείσαθ. δοἐδριέίαθ 
οβεγᾶπι «0. γλῸ Μίῃ5, “ροης" φοιρέιπι. 2 Ῥᾶτ. ΧΙΨ, ὃ. ἐν γῇ δεν-- 
Ιαμὶν πελτασταὶ καὶ τοξόται, ἴῃ ἴθττὰ ΒΘῃϊδταῖπ δομέαέὶ δῖ 88 
διπιατι!, - Ὁ Ῥω, αγπιαξι5 δομίο. ΡῬατ. ΧΗ, 1γ. μετ᾽ αὖ- 
τοῦ τοξοτὰο καὶ πελτασταὶ, ουχι 110 βδρ᾽ ται! οἴ δομέαξἑ. ϑιιῖ- 
ἄαε: πελτασταὶ, τοξόται,» ἢ οἱ τὰ ξυστὰ κατέχοντες. δῖ δῃῖπι 
Κρέον 6 Ῥλοεὲξ Κοχέοο Ὀδπ 6 Ιϑξϑπάμπι Ὅδτδδὲ ῥτὸ πελτα- 
σταὶ, τοξόται. τόὀξοταοοἱ τους ξυστοὺς κατέχοντες. Νοη ᾿πηιπηδς 
το δυῖοπι ἢδ6ο ἱπιδερτείδεῖο νοοΐβ πολτασταὶ ἀΌΡ1α δὲ 58- 
βρεοῖὰ νἱἄδταν Αι ϑέθγο. τι φαοᾶ πελτασταὶ δὲ τοξόται ἀἰνοτεῖ 
δῖ, 6 Ἰοοΐβ τηοδὸ δηῖθ δά ἀμοτὶϑ ἔα 0116 ραῖεῖ, 

ΠΕ ΑΤΗ, ρεϊεα΄, δοιρέιεπν. δγονέμϑ, ἔογμπν πο ἡδὲδδὲ; Ἐ 

4μ0 ϑαριδέαγὶξ φέ ἐονέογίδ αγπιαΐμγαθ πιδέξέθ8 μὲὶ δοἐσδαμές ἸΔῸ, 
Κοὶ, 27. 
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“γᾷ ΠΡ ΑΊΣ «- ΤΟ ΠΕΜΠΤΟΝ, 

᾿ἡδοπέμπι, ἘἜπϑομ, ΧΧΥ͂ΤΙ, το. ΧΧΧΥΤΙΤ, δ. ΧΧΧΙΣ, 9. διιὼ 
α6: πέλεαι, λόγχαι. καὶ ἀσπίδια τετράγωνα. Ἡδογοῖ, πέλτη, 
ἀσπὶς ἴτυν οὐκ ἔχουσα, ἢ ὅπλομν σκέπασμα, ἀκόντιον. Οοπῇ, 
«Βνέδδοπέμπι ἷσ τορβπο Ῥογϑαγμπι 10. 111. 6. τά, ἐξα. ν 

ΠΕ ΛΥ͂, δδοιγὲδ, δὲέροηπέδ, Ῥτὸ πέλεκυς. ἸΝῚλν.͵ [ἄδπι, 
4. Ὥρυι. ΧΙΧ, 5. ΧΧ, 109. - γθὺ 05, ἐπϑέγιωπιδηέιπι 
αἰϊδοϊραέξοηδδ. Ἐεοολ. ΙΧ, 2. “ ὑϑ8, πιαἰέδμδ. Ταταιι. 
ΧΧΤΠ, 29. : 

ΠΕΉΜῺΗ,. οοοέμπι, φωΐϊαφωϊα σοφιξέμγ : ϑ5ρθοΐδ.ἴοΥ οἷο 
ἀϊοίταν ρόπμδ φμεοάαίσηι ρἐωοσήξδασ. 85) ὥρλα. ἘθοΒ. ΧΙ], 
6. ὃ. 12. Τλοτίναγαμς ἤδπο σοσθπὶ ΔὉ "888, σόφιο. -- ἘΌΡΩΝ. 
Ἠοϑ. ΤΠ, 1. φιλοῦσι πέμματα μετὰ σταφίδος, δτιδῃξ Ρ]Δορηϊδδ 
συμ νὰ 4588 δ ενίδ ραδϑϑὲ6 σμωδαοίαδ, τιοτὶ σοοέζοηδα ομπὶ 
ίπαοίδα, αἴ νοτιῖε Μίογοη, 4 ταηδη ἰπ 'ρ80 ΟὐΟιπιδηϊδγο 
χτεοίζΐυϑ ἰἴ8 δοῦῖρδῖξ: 2 γο ροπιπιαΐξδιιϑ, ημα6 1, ΧΟ ἐγαπδεέμέε- 
γμπᾶ, δὲ σογηιθαϊμρέμν οεὲπὶ ὠνὲϑ ραδϑὲφ δὲνδ νἱπασέξα, γμίαοοπ- 
ἐα6 Ζιαἰδπδ- ροδδιμ5 οἰἴσ6 76 “οὐ σγμδοέμέαδ., 4ιαθ ἑάοέξα οὔογιη- 

ἐμ, δὲ ρῥὙα606 ἀρροϊδαγέμν πόπανα. Οοδε. 75. ἐπ Τγορῆ. εἴ 
Οἱοθ8, βγεπι. πέμματα. πλακούντια. . ϑμξαίαθ: πέμματα, πλα- 
κουντια. ᾿ῤῥιανὸς" Οἱ δὲ ξένεα ἔφερον, ϑύννους ἐν κρεβάνοις 
ὠπτημένους ν καὶ πέμματα οΟλίγα, καὶ βαλάνους φοινίκων. Ἰο- 
οὐπι “Ἄνγαπὲ ἴὰ Ἰίρτο οἷδ γοῦτδ Πηχαϊο. Ὁ. 562. ΟΟΟΌΤΤΘΙΘ ΔΏη0- 
ἴαι Αὐδέογωδ. Ἡοδγολιέμδε πέμμα, εἶδος πλακοῦντος 2 καὶ πᾶν 

πεπτόμενον, Αρυὰ δυπᾶδιαι πέμματα ὀχροπυπίαν ποικίλα ἐδέ 
σματα. Ἡυουδαπο Μὲοϊἑμδ. ϑεὰ ἰηροῦσο ἤδίθοσ, ποῖ νϑῦρὰ 
πέμματὰ μετὰ σταφίδος (νε}, τἰ Οοά. “11εκ. εἰ ΑἸ11 Ἰοραμ, 
σταφίδων ) διαϑρεοῖα ε8686θ.Ὀ. Ἐρτίαδ86 Βοιίρβοτυμξ: φιλοῦσό 
στέμματα μετὰ σταφίδων, απαπὲ σογογᾶθ οἷεπε τρὲ ραδ 
δὲδ., ἢ. 6. πιαξωγίογίδωδ, α δοῖδ ἑαπι ἀγοξαοέϊο, πὸ διέοομπι αἷς 
γηδεξογοπέ, ἑα φμοῦ ρσεδέαπμεξδειϑ οοροπαπι πεσίφδέμπι [μΐδασέ. ΑἸΡΙ 
οἰΐδπὶ στέμματα οἴ πέμματα ἃ ᾿ἸΡτατ85 6656 σοτηπιουῖαῖδ, [οϑι ἰοῦ 

ς ἤμηβονπεαπηδ ἰὰ μὲ, ΤΟ ϊοῖο Οποπιαδέ. 110. 1. “Δ Ρ. 1. 580. 28, 
ΠΕΜΠΤΑΔΖΟΝΤΕΣ ἀἰοιξ βυὺς ἴῃ ογάϊπαϊο δχϑγοῖα 

φιΐπεαξὶ, ἐπ φεΐηιο αἱδεγεὀμεὶ, Ξονωθτι, φυοὰ Χέπιολὲ ἰῃ ἴον 
Ῥιείδζυτς: ἀσοὲποξὶ φιρδνεεαὰπι οοδέαπι πιξέξέαγέίεγ. ΙΝ τὰ ποταθα 
ὉΠ Ῥτὸ φιένιέα δσοϑέα εβῖ, 4 8διὰ. ΠῚ, αΚ. Τῆδού. Ἑκοά. ΧΊΠΙ, τι, 
πεμπτεαΐζοντες, φιΐπεανιὲ σαίδέοηέοθ : αὈὶ σου, Ἡεκαρία. ὩΧᾺ 
πέμπτη δὲ γενεᾷ, Τιρίογια ἴῃ Μέδοσίδ, δασνὲθ Ἰῖν. Δ, ο. 2. ἰυδ!νς, 
οαῖ, τροποη πὶ 6688 πεμπταζοντες, ΡΟΥ “ιεΐπος πα πΈΘ ΩΤ 88 δέ, 
4ηοὰ πιᾶρ1ϑ τοϑροπάδτο ραῖδι νοοὶ μεῦτδϊςαθ ϑ6ὰ ἴμπο πέρπεκ' 
ζομενον ροῖίβ φυᾶπι πεμπεάζοντος ἀἰοθηδυπι ἔυΐ58εξ, , 

ΠΕ ΉΠΤΟΣ, φιΐπέμδ. ὥξη οἵ ποτ. 108. ΧΙΨ, 10. 5 
Ἄρρ. ΙΠ, τ6. ΝΟ Ήδαι. ΨΊ, ν5. οἵ 81101 ραβϑϑὶπι. -ὀ Ἐ0Π. 
σού. 1, υ5, ΧΧΧ, ,γ). 1ον. ΧΙΧ, 25. οἵ ΔΙ101. - νωδοῦ, σσνέιθ. 
Ἐς :οδοΐ. ΨΙΙΠΤ, ι. 

ΤῸ ΤΕ ἩΠΥΤΟΝ,, σεΐπὶο, φιΐπέα νἔ(οθδ. ὈΝΦνδι ὭΣΒ, 
φωΐπέα νἔορε. Νεῦοαι, ΥἹ]Ἱ, 5. 
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ΠΕ ΜΗΤΗ͂ ΓΕΝΖΔΑ͂᾽ ̓  ψμέπέα ὐνόκώθν, πάν Ρίασῳ 
σμΐηΐ, Ἐχοά. ΧΙ, κΧ8. , ΝΣ 

ΠΕ ΜΠΤΟΝ ΜΕΡΟΣ, φωΐπεά ἤὡὰ μῆς: ᾿ϑδεν; 
ΧΕΥ͂ΙΙ,' )4- 

ΠΕ’ ἩΠώ, γγεξέζο. ΡῸΝ οοφιο. Θεη. ΧΙΧ, ὅ. ταζύμονρ 
ἔπεμψεν αὐτοῖς. Ἴτα Τροπιηιέμ4. 564 οὐλπθβ Ἰἰθ τί! δα εὶ δ; ἢπο- 
υδ4.6 6011411 οοὐά, τοοϊδα8. Βαρφας ἔπεψεν. - 515, δαγίδο, 
ἔφ}. ΨΙΠ, 5. πεμῳφϑήτω, 80. γρῴάμματα,": ποϊτδατυχ ἰϊέεσδο. 
Οοπῇ. ν᾿. 16. - πὸ ὅθ. ΧΧΨΗ,, 42.. πέμψασα (βοι τινα) 
ἐκάλεσεν ἰακωβ, τα ϊ τε δτι8 δ] ᾳπομα ψοοδθᾶξ, Ιδοοθιπι, Ὁ γὐυ 
οἰα!ά. Ἐβάτ. Γ, χά. ἐπέμψαμεν (βς: ἄγγελον) καὶ ἐγνωρίσαμεν 
τῷ βασελεῖ, πιδδέπεδ πωρέξπι, δὲ τιοτυτῃ ἔδοίμι8 τορῖ. Οοηξ, 
4π8ε ποίαν! βύρτα 8. ἀποστέλλω. ἘΕϑᾶτ. Υ, 17. περὲ τούτου πεῤ-- 
ψάτω (86. θαμματα) πρὸς ἡμᾶς, 46 μου. πρλεῖδι ᾿βῖρτα8 δὰ ηο8. 
- δυβ ἀϊοΐϊϊτυν ἱπίογάπηι πιξέέογε αἰῤᾳφωΐαῖ, δὶ δνοπὲγδ ᾿ϊαᾷ 
ἜΣ ἴπι ΤΟΓΆΠΑ βεσίθ, οδτῖο ηφοάδιηι σοῃβὲ]ο. ὅ8ρ. ΧΙ, 25, 
τὴν χρίσεν εἰς ἐμπαιγμὸν ἔπεμψας. 810 ἀποστέλλειν Ῥβδλῃγ. 
ΟΣ, 8, οὲ ἐξαποστέλλειν ῬΒ. 1ΧΤῚ, 3. 4 Μαρο. ΧΙ, 52. πέπομ:- 
φα. .“Ζοπαγας 765. 1540. πέπονφα, ἔπεμψα. 

ΠΕ ΝΕΣ, Ραμρθῃ, Ῥτορεῖ φωξ ἐαδονδ᾽ νἐσέξεπι φιεαογίξ, : 
οἱ ἐϊὰ ἀ! ξοσὲ ἃ πεωχὸςγ) 40οὸ περγραξοιδ βιρβαϊβοδίωτ. Ῥαδούδια 
ἴῃ Οὐοπιπεθτιέ. δα Ῥραϊω. ΧΧΧΙΥ͂, 10. πτωχὸν ἀϊοῖ αἷς τῷ ἀποτ- 
πεπτωκέν αν οὗ ἔσχεν πλούτου, καὶ. πένητα τῷ μετὰ πόνου περε- 
ποιεῖν τὰ πρὸς τὸ διαζῆν. γ05}4, 6ρπιβ.. ,(Ἑχοά. ΧΧΙΙ, 6. Ρε. 
ΧΙ, 5. ΧΧΧΙΨ, 12. δἵ δἱδὶ βαθρίι 8. -Ἔ ἨῚ». αδέγδέμ8. δα], 
ΙΧ, 9. -- δ, ἐδοηέθ. Ἑχοῦ, ΧΧΙΠ,, 5. μον, ΧΙΨ,, 21. 1 ὅδπι. 
ἢ, ̓ δι δὲ ΤῊΝ 1πεοά. 1ε5. ΧΧΥ͂Ὶ, 6, Σίν. ἐρόπογιεπε. -- ΠῚ, Ὁ 
ἑοπμέέασ, 1. 6. ναϊαδ ἐδηεῖδ, ἐσηιεδοέπιο. ἄπο. εὐ ΤΙΧΧ Τοτεπῖ. 
ΧΙ, σ. 1.11, 16..6. Οοπογοῖαπι ροδυαθταηξ ῥμγὸ δρϑβιγδοῖο, -- 
ἘΡΜΞΌΠ ΡΙυς. 4. ὩΝ5 ὑπ) ἑμγδα αἰέγέξογιτ. Ῥβαϊωι. [Χ, 55. 
- ΠῚ ν αζβίοέμε. Ῥβδῖαι, ΙΧ, 851. (Χ, 8.) Οομξ, δϑολιειεστιαίὲ 
Ορεγα πιέπογα ἢ. 182. β64ι. -- ἸΞΌ5, ἐπαΐρμδ. ΟΟΒΕ]. ΕΥ̓͂, κ5. 
ΙΧ, 15. 16. -- Ἴ2Χ, πιαπϑιεδξι44. Ῥεδίω. 1Χ,άι. ΧΧῚ, 28. Ναδ 
Ἰεροεαμε 22}, 8646 βδ6ῃδηπι Βαϊ βαμξ, Π8πὶ ΠηΒ δι ΘΕ  -ὁξ 
δυπιῖ]εβ ῥτὸ Ῥϑυρετίθυδ 86 ογυηῖ, Οοηξ, Ζδο!. ΙΧ, 9. - αν, 
αὔρα. Ὅσαι. ΧΥ͂, κι. ΧΧΙΨΝ, τά. οὲ 4110 1. Αἀὰδ “ἀφηίίαῳ 
Ῥρδ]α. ΧΥ͂ΙΙ, “8. - γ01Ὁ9 οΒ414. ρ]ηγ, 1) 8η. ΠΝ, 4, -,. ωμῆ, 
οαρμέ, ἽπΠδοαύοί. Ῥβα]μα. ὌΧΧΧΥΙΠΙ, 17. Τιορὶξ “1, “τῷ Ψ Ἢ 
Ῥγοχίπιδ. Ῥτον. ΧΙΝ, 21. ὁ αἀτεμαζων πένητα, ὉΔῚ ἕαπιθα ποῖ, 
0" Ἰεροτπῖ, 4τπ86 ξυΐξ Οαρρεϊξ ορίπῖο, πὐπιῖδ ϑηζαν ΓΥΥΣΤῚ 
θδῖ Ἰηίον ὩΣ δὲ η5.)} ἀἰμξοσϑηῖία, 864 βϑηϑυηι ἐχρτυεββογαῖ, 
ημξ σοπέθηϊηέ Ρβγοχέπεπι διειῖσι, ἠμέα 80. ΡΩΣΡΕΡ 6δέ: αὖ δἴϊδηι 

“4 επ 7σοὐἀέέα θεὰς οχριιοανῖ, Οοηῖορ δωκχέοηβὲ “Ἰπελογέξι 
Ῥ. θυοά, δὲ “ασφονιπι δα ἢ. 1. - Ὁ», ραωρον.  ϑ8:. ΧΙ, 1. ὅι 
4, Ῥρα]. ΧΧΧΙ, 5. δὲ δἹεδί. Ῥζγαθίοσθα ἸεριτοΣ Ῥβαὶηι. ΧΙ,» 
3. Ῥγον. ΧΧΙΠΙ, 4, πὸὶ πἰ 81] 468 λῃ τοχίῃ ἢδθῦτ. Αἀάο Ῥρδῖηι 
ΧΙ, 4, ὩΡῚ γφερα εἰς. τὸν. πένητα 6 ϑῦα μεμα ἘῚ ΠΡΒΕΙ δΌΠΗ, 
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τἰἰδ δοπ Ὁ ρόϊ8 νἱάἀοραῖυτ 6586 τπδῆοὺς δὲ ἐπιροσἔεοϊαβ. 
δὰαρ. 1, 10. ὉὍδ1 γείβολποξάθρο" πένης 6886 νἱάδῖον ἐμ ζογιοῦ 
ογαϊξηια 6οἐ ἴοσο. " Ὁ ' 

ΠΕΙ͂ΝΕΣ ΓΙ ΝΟΙΖΙ͂ΑΙ, Ῥαμρον 3ο. δ ἸΝΊΡ. ἃ 05», 
Ῥτονυ. ΧΧΧ, το. ΄- ἥς ἐδ : 

ΠΕΝΘΕΡΑΣ, ἐσοτιισ. τή δἷπρ, Ἀύ.1, τά. 1, χι. 
ΜΊοΝ, ὙΠ], 6. - ᾿βηπ. Πόυε, ΧΧΥΤΠΙ, 5. 

᾿ ΠΕΝΘΣῬΟῚΣ." ϑοδον, τῶι. 'σεπο. ΧΧΧΎΤΗ, 1. 25. 1 
88. Υ̓͂, 20. 22. «Ἅὄ Ἰ0η. Εἰκοᾶ. {Π1,.1. 1], 18. Ιυά, 1, 16. 

ΠΕΝΘΕ Ω, ἰμρεο. 'ὅξιε: Ὁ5 Δ : Ὀ5Μὴη5, Κα), ΗἸρΒ. οἵ 
ἨΐρΡρ. Οθω. ΧΧΧΥ͂ΙΙ, 55. ἐπένθει τὸν υἱὸν αὐτοῦ, ἰωρεδαΐ 
ΔΙ Ἰυτ δῦ). 1 ὅ8ιι, ΧΥ͂, (535, ἐπένθει Σαμουὴλ ἐπὶ Σαουλ, 1α- 
δεῦαι ϑαπιμοὶ ϑαυϊατν, Υἱᾶο εἰ 2 84πι. ΧΙΙΙ, 392. ΧΙΡ, 2. υὶ 
πενϑεῖν ὩΘὰ ἐμρόγα, δεὰ ρὑγαθ δὲ ζογγθ ἰμοῖπι δυῖ᾿ δἐπιιρέαγα 
86 ἱμροπίοπι Ὡοῖαῖ, 4 ὅδπι. ΧΙΧ, 1. δὲ οοπξ, 1 ΟοΥ. ΧΙ͂Ι, 21. 
Ἑμάγ, Χ, 6. ἐπένϑει ἐπὶ τῇ ἀσυνθεσίᾳ τῆς ἀποικέας.. Ἰυροθαὶ 
ΟΡΡΥΌΡ ΟΣ ργδονδγί σαι! οπθαι ΘχΌΣαα. Οοπξ, Αροςο. ΧΥΠΠ, 11. 
166. ΧΧΧΤΗ͂, 9. ἐπένθησεν. ἡ γῆ, ἰαροξ ἴοττα. Ὑ1άε οἵ Τθγεπι, 
ΝΡ, ,ὃ. ΧΙ, 4. ΧΧΠΙΙῚ, το. Ηοϑ. ᾿Υ͂, 5. Ἄεεθο Ζωροπαϊ Ὠϊο 
«οδοξαξὶο δέ δέογίζέα8 φδττατ. ὲε δπΐπι ἐσγγα ἐαφέα 6686 οἴ τί- 
εγε ἀϊοϊϊταΐ, οἱπι ἡγιοέέδιεα αδιρπααὲ εὲ ζοθομπαα 68ὲ., δἷο οἰπ8 
δέον εἰδέαθ οὲ ναδέαξίο βραταῖο ἐμοέμε νοσαῖιξ, ἴᾳχτα ταῖοπρ 

᾿ ΘΧίΘΓΩΔΘ Δρρδτιθηϊάδ, απΐα γο]υξ {γλϑίατὶ νἱἀδῖττ, ἕαπι ταῖ]ο- 
τὸ οὔεοϊΐ, ἀυθηΐδπι ἔθσγα δὲ θυ} 8 δὲ ἀθϑοϊδῖα δηβααι Ἰυροηάϊ 
Βοτοϊηῖθοδ ργαϑροῖ;. Ὑ1Δ46 2’ σοοέϊἑ αἀνεγαγέα δαογα 110. ΠΙ. 
ὁ. 4. Ῥ. 244. - 533 ὃπιε, δωρεο, ἥασοοδοο. 1ε5. ΧΧΙ͂Ψ, ά. - 
ὯΣΝ, νογῦα]6, ἐωβδηθ. σου. ΧΧΧΥ͂ΊΙΙ, 54. Ῥβα]. ΧΧΧΙΨ, ι7. 

, ΤΏ γτρη, 1, 5. - ΩΝ, ἐμοέμε, 1.5. ὨΧῚ, 5. - ππὺν, ἐδέαθ ἴον. 
ἼΧΧΧΙ, 21. πενθοῦσα. Νοι Βαδυσγυηξ ῬτῸ ῥγοῃοιπθ, 864 
ἀοὰαχκοταὴξ δ ὑνιε, ν6ὶ νυ, ἀπὲ ροξΐιδ Ἰορετυης πε, 4υοά 
δῃ 1.. οἰ], ποῖαῖ πενθεῖν, ἵμρόγο. -- ὈΠΌΡΥΉ. 166. ΧΥ͂Ι, ὃ. 
ΧΧΧΙΠ, 9. Αἀἄάς 10. ΧΧΤΥ͂, γ. - π235, 2ὲο. ΘΟ δι. ΧΧΤΙΠ, 23. 
1,, 5. - ὕϑηη ῬΥΒΑΙ δ υῦη, δαμάον. Ῥβα]α. ΟΧΧΥΤΙ, 6). οὐκ 
ἐπενθήθησαν. ἔεῖρ. πον δωπὲ ἰαπιοπηέαξαα, αοᾶ ἢ. 1. Ρ888:" 

᾿ς γᾶτα δἰρηϊβοκιίοπθε βαροῖ, Ζέθγοτι. πόπιο ἐμαέ!. Ἐοττὶ ααϊάεπι 
. Ῥοῖοδι δδ6ὸ νογοῖο, πᾶ 48ὶ ἀεῆδηξ πιοτῖυτ, εἴῃ5 Ἰυἀθ5 
Ῥταοάΐοατο βδοϊθωῖς, ΕὈτίαββο ασιθη ἐπενθήϑησαν εθὲ πιθπάσμι, 
ουλυδ. οαυβδηι ἀ66 1686 γἐάδευν τ 5 δἰτοητ8 νΘΓ81}8 866}1.. οὐ 
ολουθήσονται; οἱ βδοτὶ θοηάππι 68ὲ ἐπηνέθησαν, αἱ Βαρεῖ ὅγπιπι, 
6ο-: 7 ἀοοα!., γον ἑἰαμαϊαέαο φιεηξ, 80. οἰορὲέδ, οσαγηνδηΐδωσ πιρίδαπ 
έδωδ, Ὦ.. 6. ἐππερέαα πιαπιδογμηξ, ἈΥαθπιαέγα ππογέθ 80. αὖ- 
γορέίαο. Οοπνεηὶϊξ νὸχ ὗν, 4086 ρΡτορτίθ ἀθ ἐἑαέῤέδιιε εἰορη 
γμερεαλέδια δἀιθοῖυν, ἀπάθ ἀρὰά Ομ! ἄδθοβ πὴῦη πωρέξαξ, 

᾿6ἴ ἡοπιμδ πρέξαξέα. ἢ Ὁ5 ἀϊοαν, ΑἸ οοαῖτα δίδιυθηῖ, 
ἘΠΧΧ αἰΐεος Ἰορῖθεα, βιερό ψ6] δ Ήτι, -ἀομδνενε,, ῬΌΔΙ 6Χ ὅπ, 
(οἷδγα, νϑὶ ἡυθτ, δέμέαγωπέ, ΗΤΡΏ. ἃ ταῦ, ὃδ5. «« Ὁ} Ηἰρ}.. 
ἃ δδ5, δὲμέο. ΜΙΛΟΙ,. 1, 8, - Ὅν. φοπαρέευ, Ἰοτρᾶι, ΧΥ͂Ὶ, 4 9 

4 
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Ἐεᾷτ.. ΨΊΠ, γ3. ὉδῚ ἴῃ τοχκία ομδ]ἃ, Ἐδᾶτ, ΤΧ., 4. 68ὲ ἡδήλη, 
πιρταξίο, ἃ. δ. 'δθπ8 ᾿μάδθα οδρίϊνα ἰῇ δχι]ο: ὉΔῚ ἔρτγῖδδβρ 
Ἰερῖς πθ45 5, δωφόηδ, 6011, Ηο8. Χ, δ. Ὅ8ὲ δηλ. δ δεηβι 16 ρι- 

ἴα, Εδάγδιη σταδοῦμι 4ἀποηϊ6 δεομξαβ δοῖ Ζοδδρλμδ ΑΙ, 1. ΧΙ, 
δ. Ρ. δδ2. ὁ4. ἥανογο. ἌΝ ; 

ΠΕΝΘΙΚΟΙ͂Σ, ἱμρωδιῖο. Ὅτε, ἰμοέμδ. ἃ ϑαιν, ΧΙ, «(. 
ἑμάττα πενϑικὰ, νεϑιϊπαδηῖα Ἰυρυῦτία, 816 “1εἰέαπμε Κ᾽. ΕἹΙ͂, ΧΤΙ͂, 
,. στολὴν πενϑικήν. -- , λέ, να6. ϑγπεπι. ἘΖΘΟΙ, 1ΠΠ, 10. μέ- 
λος πενϑικὸν. ᾿ 

ΠΙΕΙ͂ΝΘΟΣ, ἰἱμοέμδ. ὅπ, ἰᾶθην. Ο6ῃ. Τ,, 10. ἐποίησε τὸ 
πένθος τῷ πατρὶ αὐτοῦ, ἔεοιε ἐμοέμι ραιτῖ δι, Ιαγθτι, ΥΊ, 26... 
πένϑος ἀγαπητοῦ ποίησαι σεαυτῇ κοπετον οἰκερὸνγ ᾿ἰαοῖαπι 4116" 
οἵ ἔδο εἰδὲ ρ]ᾶποῖυ ταϊδο ΓΘ Β1]}, . ΟΟῈΕ. 'διν, ΧΧΧΎΥΤΙΙ], 1δ. οτ᾽ 
4086 6κ. Ποροάοίο ποίαὶ αρλοέωα δὰ. Αοι ΨΊΠ, 2. Ρ. 54:. - 
γε, ρ»ζαπιοίμο. ΗοβΒ. ΙΧ, ά. - ἤγομε, δἕρ. ὉοΒεῖ,. Ὁ, 16.1,6.-΄᾿ 
Βογοηξ Ὁ3) 4). - π893. θη. ΧΧΧΥΠΙ, δὶ 5. 555, “ρέμα. Ὦγδαι.. 
ΧΧΧΙΨ, ὃ. - 533, ἰΔείδ, Οδη, Τ,, 4. - ἸΜΝΔ.) Ἔόγγον, Ἐε8. 
ΧΥΤΙ, γά. -- γ125, πιοότον. Ἐμ1ἢ, ΤΧ, 22. - πληῦ, Ἰάδηι. Ῥτον.: 
ΧΙ, 15... Μδοο. 1, 42. τὸ ὕψος αὐτῆς ἐστράφη εἰς πένϑος. ἡ 

ϑγγμδ ΓΒ 5 }Γ6Γ6 8 Ἰϑοοον, ἐμ ἀωπιλῥέαίδης, ΟῚ ΑἸον 16. 

εἶς, βεὰ βεηϑατι δκρτεϑόϊι, 8011. αρυᾶ Ηεδταθοβ Ἰαραηῖθβ. 
᾿υπιὶ δράδτε 80] θραπίὶ. ιϑϑίδιθα. πένϑος Ὦ. 1. ορροπίτυς' 
τῷ ὕψει. - 

ΠΈΝΘΟΣ "ΛΩΡΟΝ,, ἐιοέιδ ἐπέσιπροοέϊνιθ. ὉΌΤ.,΄ νἕο-ἰ 
ἐφπέΐα, »'δ.. Ῥτον. Χ, 7. ᾿Αροθρετιπε θῈΠ, μία ὁρροῃϊς τῷ 
Πρ, 46 ἐπίφωξίαἐέἑδ ροσπᾶ, αυᾶτο δὲ ν. 11. ΡῈΣ ἀπωλειαν. 
τοἀδιάδττιης δὲ μος πένϑος Θαρτθβδεθηῖ., οὐ στόματι σοη“᾿ 
οἴποσθῖ Οδεἴθσυμι πένθος ἄωρον εθῖ΄ οαἰαπιξέαδ, χμαά ἄο-. 
πιέπεπι ἐπεργοῦμτη ργαθέον ορίπέοποπιε ορργίπιϊέ, ΜιάΘ δυβτα. 
ἴῃ ἄωρος. λον "" 

ΧΕΈ ΠΗ ΠΕ ΝΘΟΥΣ, ἕδρπιδη ἰμοίϑ. πΟλδΒ,, ἐμεϊἐ 
αἴης. 48. ΧΥ͂Ι, ὅ, ὍΌΣ σκέπη ποίζοπαπι ἐμέοίας Βαρεῖ, δ 
ἕορπιοπ, ἰωσέμα ποῖδλι ἰα, φᾳμααῖ λοπιΐπόα ᾿ἰΐαγεθ γϑαΐδγῦα ἀο 
οπιπθπς ἰωφοπα πιαέογέαπο αὐαπιογα ναΐδέ, ϑεὰ δἄἀιηοάυπι 
Ἰησεγίαπι δδῖ, δὰ αυδοπᾶπι ψεῖρὰ Βοῦταθα σχέπη πένϑους 
ἢν]. χοξεγθηᾶδ δἷηξ, πιὰ ὁππι 555 σοποι]ατῖ πο πιοᾶο 
ῬΟδΒΏΩϊ. ἜΝ “π 

ΠΕΝΙΠ᾽᾿ 4. ραμρεγέαδ. "2, αὔιοίϊο. Του. ΧΧΧΥ͂Ι, ὃ. - 
Ὁ (Ρτο Ὁ)» ραμρον. Ῥτον. Χ, ά. - ὥν, 1. ϑ οἵ ὉΝῚ. 
Ῥτον. ΑἹ], 1. Χ, 16. ΧΧΥ͂ΙΠΙ, 19. “Πογοῖ. πενία, ἀχρη- 
μοσύψη, ἀπορία. Οομπξ, διξάφο Ἰοσαπι δἀδασίαμι ἰηῖγα ἰῃ ν, 
πτὼχεία. δ τς " ' 

ΠΕΝΙΧΡΟΣ, ραπρογοιζωθ. δα, ἑοημΐα. Ῥτον. ΧΧΙ͂Χ, 
7. «Ὁ, αὔήϊτοίμ6. Ἐκόά, ΧΧΤΙ͂, 25. Θὐπῆ, ἔμπο. ΧΧΊ, 2. 

ΠΕΝΟΜΑ͂Ι͂, ρμαπιρον 4ωπι, Δ, ἐδηιῖδι ἙἘπκοά. ΧΧΧ, 
15. Πμονῖς. ΧΙΥ͂, 21. ἐὰν πένηται, ῥῖο 4υὸ ἐπ Οχοπ. εἰ «41α. 

. 
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Ἰδρί εν πῆς ἡ. ἐπ πῦλην. γιὲ εὲ ΤΙΧΧ Ῥτονυ. ΧΧΧ, 8- πεένη- 
ϑείς. Ἥϊν. αἰἱὲ σροδέαϊθ σοπιρτἴδιιδ, -- Ἦν. Τιον. ΧΧΥ͂, 26. 55. 
π΄ λ9, μ οιμεδ, Τγέας. ΧΧΊΥ, 12. 

ὙΠΕΝΤΑΒΤΗΡΙΚΟΣ : τ μη ιβιλαῆρ, 2 Νῖδοο. ΤΥ͂, γ8. 
ἀχομένου δὲ πενεαἑτηρυκοῦ ἀγῶνος. οὐπι. δαϊαδπι δΟἸ Εδτασοῖυν 
ἀυϊμαιθηῃ δ] δ εχίδπιθῃ. ᾿υϊπαυδπηα]6 ἀϊοΐτυτ, χαρὰ φυΐη- 
ἴο αποηυς ἤηο᾽ ο6]δτατθίυτ. 810 1υΔ᾽] αυϊπαυεπη 168 Ἀο- 
1η86, ἀ6 φὐϊδυξβ ΦΊονμὸ 11. 17. ὁ. ». [6 2οχ. Ῥαξογίβ. Αἃ- 

846 δολοῖ, “ιίπα. Οἶγπιρ, Οἀ. Χ, 69. 7οεερῆ. Αἴ, Δ. ΧΥΎ. ν. 
"6, 6... 6... 

᾿ς ΠΕΝΤΑΣΤΗ Σ; φμίη φειθγιπέδ. ̓ Επλο Ὁ) Ὁ Ὸ Γι 13, “ιΐωο φμΐπ- 
4μ6 ἀππογῆι. εν. ΧΧΨΥΤΙ, 5.6. "" 

ΠΕΝΊΤΑ͂ΚΙ͂Σ, φιϊπηιῖθδ. ϑὐϑ τ, ΒΡ π 6] 6οἴο πα νυ φιΐπ- 
46, 80. νἑοΐδιίδ. ἃ δ. ΧΊΠΙ, 19. ; 

᾿ ΠΕΝΊΤΑΚΙΣΧΙ 410], 4ιεἐπφιὶδ ΩΣ ἩΝΜΩ ἽΦΌΠΜ., 
δὰ: ΤΥ, 85. -᾿ Ἐμβὸν ωώρη. Να. ΧΧΧΤΙ͂, 52. 1 Βατ. ΧΧΙΧ, 

. Ἐδάᾶγ. Τ,.}1. - ἢὖν ἘΡΕΡΌΝ φωϊλημαρσίπέα πιῖσι χα Ῥασ. Υ͂, 
δι Ηϊο Ἰεβϑσυδε ΠΥ ΌΓ. - ὙιΙ646 81181 μιριοι. 

᾿ς ΠΕΝΊΤΎΑΚΟ' ΣΙΟΣ,  φμέηροπεὲ, ὨΝῸ ϑ θη. σςπ. Υ͂, 50. 55, 
ΧΙ, 1ι. χοᾶ, ΧΧΧ, 45. 424. δὲ 4}1}ὲ βαϑρῖυδ. . 

ες ΠΕΝΤΑ' ΠΗΧῪΣ, φιαΐπφιια οιεδὲέογιμπι,, ἽΝ φΌΠ. 1 
Ῥατι. ΧΙ͂, 25. Μονοάοι. ἸΧ. Ρ. δήο, “8. “εβδη. Υ, 20, Ο. 

᾿ς ΠΕΝΤΑΙΓΛΑΣΙ ὭΣ, ᾿φιὲπειρίἑοξεν, φιοἐημδιερίο »ίμδ, ἃ 
πενταπλασιος, 4μϊπέμρίο πιαΐον, ΠΡ ὩΌΠ, φιῤπῴμα πιαπιιδ. 
Οομ. ΧΙΜ1Π|Ι, 34. 

ΠΕΝΊΔΑΠΛΟΥΝ ΓΣ, φιξπέμρίεχ. ὈδΩδ τ, ἀπ πεα Ῥαγϑ 
Ἀερ. ΥἹ, 80. 
ΜΠΕΝΤΑ 'ΠΟΑ͂ΙΣ, ᾿Ῥεπέαροϊὶε » φιέηφιθ τἰιγῦσϑ, 88}. 
3 

ΠΕΙΝΤΕ, φιεέηφμθ. ϑϑὲγ) φμαίμον. 1 Άδρ. ὙἹΙ, 26. - 
κι πη. Οδα, Υ, 6. 11. ᾿Εχοά, ΧΧΙΗ͂, 10. - ἘΣ ᾿ἄφδεπι, 
ἀ Ῥαν. ΤΥ, γ. 

ΠΕΝΤΕΚΑ]' ΑΣΚΑ, φωϊπαδοϊ σὰ. ων πη; οἰ Ὁδη 
Ων. Οδθη. Ψ, το. Εχοὰ. ΧΧΥΉΤ,, τά. Ηοβ. ΠΙῚῚ 4. 

ΠΕΝ ΤΕΈΚΑΙΔΕ' ΚΑΊΤΟΣ, ΕΛ ΤΕΡΝ 4μέπέμϑ., ΩΝ ἩΦΌΠ: 
Ων Ὁθη. χοά. ΧΥῚ, .. 1΄ὈὉἙἃἉἕαν. ΧΧΤΥ͂, ά. "Ὁ" -: 
,ὐ ΠΕΝΊΉΗ 'ΚΟΝΊΑ, φωϊηφιαρίπέα. εϑξα. σ 6. ΥΊΙ, 19. 
Υ͂Ι!, 34, ΥἼΠ, 5. - ϑοωοῃ, Ρίυτ, φεξπὲ. Ιυὰ. ὙΠ, 11. 1.686- 
τυηῖ ἘΚΟΤΝ - "ΔΩ, δοῦπι. 488, ΧΥ͂ΠΠ, 1}. 860. “424. 6. 
Οαΐ. Νίδ. πέντηκοντα σίκλους. ὕο:Ρ8 Βδᾶδο ἀυοῖα δαπῖ 6 Ζ7086- 
»ῆο ΑἹ. Δ ΥΤΙ, ἃ, το. - Ὡϑ  ]ατ. ἐγέρίπεα. 1 θ6. ΡΊΙΙ, θ, - 
ἘΣ ΡΊυτ, οοἑορίπέα. Δ ἌΘΡ. ΨΙ, “5. 

ΠΕΝΤΗΚΟΝΥΤΖΈΤΗΣ γε] ΠΕΝΤΗΧΚΧΟΝΤΑΞ πὶ 
ἡ ἰπφμαρέηία ἀπποδ πιαΐμδθ γ6] δαδεπδ, πγὼ ἘΦ ΌΠ. ΝΝύτα. 
ἃ. Ὁ ΈΠ, 45. 

ἘΠ ̓ ΝΤΗΚΟΝΤΑΠΕ' ΝΤῈ, 2θη 2 ΕἾΝ ημΐπηιδ, Τοῦ. 
ἦν ὩΧν 800, «δα, 
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᾿᾿ ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑ͂ΡΧΟΣ --ἴ ΠΕ ΠΤΩ 8474 
ΠΕΝΤΗΧΟΝΊΤΑΡΧΟΣ, ἀως ἐραής μὴν τον πιδλέέτσηι 

Εὐϑρη σ. Ἐχοά. ΧΥΠΙΙ, 2ι. 25. Ὄδεϊ.ς 1, χ5. ᾿6δῖ. 886- 
8 ΠΝ ; 

ΠΕΗ͂Ν ΤΗΧΟΣΤΟΙΣ, φυΐηφεαβ οίποιο.. ἘΠ. Ἰ ονῖε, 
ΧΧΥ, 10.111. ᾿ 

ΠΕΝΤΉΚΟΣΤΙΗ᾽, 50. ἡμέρα, Ῥεπίδοοδίε, φωΐηφηαρ οὐδϑὲ-- 
πμι8γ) 80. αέϑ., 8568: βέθέωπι ἐμαὶ αππένονϑαγέμπι 7ωμααδον τη, 
ἑπάς αἰσέμπι, φμοα φιμέπφιὰρ δδίπιο «ἐδ Ροϑέ Ῥαεολαίον αοπὰ 
2οομπίμην οσέοσδναδαξν. Τοῦ. 1ἴ, }. ἐν τῇ πεντηκοστῇ ἑορτῇ, 
ἰὰ Ροπϊοοοβῖθ ξεδῖο. 2 Μδοο: ΧΙ, 82. μετὰ τὴν λεγομένην (εο. 

.«.! 

μόϑῳ Ἰρρρ ον τρις δι. - τ. (ἀς, ον 

ἘΠΕ ΣΕ ΠΕΕΟΡ Ὁ. ἘΌΒΑ 

ἑορτὴν) πεντήκοστην, Ῥοβῖ ἐδείίδι; αυοὰ Ῥεπιοοοδίο ἀΐοορα- 
ἔτ, Οοπῆ. Δοῖ. 11,.1..80 εχέσοπ Ν 7. 4. Ὦ. ν. 

᾿΄ ΠΕ ΠΕΙΡΟΣ, πιαΐμεγίο, 4. ἃ. ἐτοοσοέειδ. ᾿υ3 5 Ηἰρᾷν. 
πιαίεγο, ὅδῃ. ΧΙ,, 10. πέἔπειροε οἱ βότρυες σταφυλῆς» πιδέμγ᾽ 
τδοθταὶ νδΘ. .Ζ6ς. Ογνέξξ ψΜ48. βόα. πέπειροι. ἑψημένοι (Μ8.- 
υἱεῖοδθ ἡψημ ἕνοι), ὥρεμοι- διάαε: πέπειρον, ἐκμαῖον.. εἴρηταν 
δὲ ἐπὴ ὁπώρας ὡρίμου. ᾿ 3 

ἘΠΕΙΔΣΤΕΥΜ ΝΩΣ ψιᾶο 884. πεπεσεδ ενθῦιοι Ν᾿ 
ΠΕΙΖΣΥΩΜΠΕΝΩΣ, "πώ είδιεν. γόμ, 44μ. Νυκ. 22. 

Ὥριϊ. ΧΧΨΥΤΠΙ, 15. Ῥρα]αι. ΧΕ, τά. 768. ΧΧΥ, 1. ἩΧΥ τθ 
Ῥιδεῖοσθα Ἰερίτασ δρυὰ ΑἼφμέαπι ῬΒΑ]αι. ΕΧΣΤ, 10. πεπεστω» 
μένως, πεπιστωμένως » ἈΕῚ οὐϊάϊε ΜΙοηεγατιοοήμιδ, ἐ 
ἑεηα 252}Ρ.. ΟΟ. Τ. 11. Ρ. 466. Ἰερίίυτ΄ πεπιστευμένως . πὲ- 
πιστευμένως » 46 408 Ἰοούϊομίβ “" ἀϊνεγειϊδῖο νἱάο 2 εὐῥοῦὶ 
Μμοοίδ. 8.8. Ἰ1Ρ. 1. οἷ 4. Ἑδδεπι ἰδοιισπΐθ᾽ ἀϊνοτοιϊας τόροτὶ- 
ἴὺς φαοάυθ ἐδία. Ῥεδ}πν, ἘΧΧΧΥΠΙ, 59». (0]}.. Οαίεπα.. ΡΡ. 
6σσ: . ΤΙ. ν. 864. 
ΠΕΠΟΥ ΘΗΣΙΣ, κ ἀωοία, ; οηγαοτιθέα. ΓῸ5. 7πνο.. .. δ'η9 

ἀυδῖο “φωέα, Οοα. ΧΧΧΙΨ, 35. «14. Ῥ6. 1, 9. ΤΧΧΥῚῚ, 
65. Ἄψω. Τλδοά. Ἠοϑ. ΤΙ, τδ.. “]Π85. 2 Ἀδρ. ΧΥΤΙΗΙ, 20. -- 
γΌ55., "Ἱατιοία. 4{ἰ:108. ΨΙΗ, χά. - στο, γοζμρ έτσι. ϑγπιπ,. 
Ῥδάμα, ΟΧΧ, γ. Οοπῖῆον 2 Οοσ. ΨΕΙΪ; 22. δὲ Ζόχ.Ν, Τ. 
8. ἦν. ». «.. 

ΠΕΠΟΙΘΟ᾽ ΤΩΣ, ᾿ Χιοὶαϊμανς δοη άοηέον. ΠΒ5ν “ ἄπ- 
οἷα. «41. 168. ΧΧΧΗ, 17. πο. ΘΘπεδ. ΧΧΧΙΨΡ, 6. “ἴηι: 
τ᾽ ΧΙ, 11. - προ, ἕπ νπφωοία,. Ἔογθια. ΧΧΧΗ͂, 27. Ζδοδ. 

Υ, 11." 

ΠῈ’ ΤΩΣ, ϑδημδ πϑνν 146η:. 66π: ΧΙΧ, 5. υδὲ ΤΆΣ, 
οοἂᾷ, Ἰοοο ἔ ἔπεψεν ΒαΡεπὶ ἔπεμψεν. ϑοῖ!., αἱ τοῖα πισπαϊξ Μοΐ- 
πιεεῖμεδ, Ἐπτεγροϑίξαπι δοῖ μὲ ἀπῖ6 ᾧ 6Χ Αἰοκδυτίπίβηο, ΕΚ 50- 
λοππὶ 861}, δὰ φοδᾶ, ΑἸοχαλετίποτυμι. Ἔπκοὰ. ΧΊΙ, 50. Ξιὃν. 
ΥΙ, 1). ἘΣοοῖ. ΧΡΟΨΕ, δ[. τ ΕΜ, δοσέμπι,, Τιονῖε. Ι, 4: 
ϑυσίαν πεπεμμένην ἐν κλιβάνῳ, 5δοτιβεϊυπν οοδἴωτα ἴῃ οἱάν 
θδπο. Ψϑὶ τααθα ; ὉΌΒΟΟσ ὁδιῖοτ πιοηδϑηι, ϑυσίαν ποῖ ουπὶ 
πεπεμμένην δοπεῖξαϑαἀυαι» δ6ἃ δὐΐζ λοβθπάαπι πεπεμμένον, 
δι ἢ πεπεμμένῆν. ΒΡ»! ἄμ τν δδῖ μάξαν. Θἰηθ6. ἐπ Οσέαέ. 
πεπεβμέψον γι, ζυμωϑῆσανι ἴχ6ρᾳ66: πεπεμμένην γ᾽ ᾿ ζυμωϑθεῖσαν. 

εἀ ἱπ σα- 
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18. . ΠΕΗΠΩΝ -- ΠΕΡΑΓΊΗΣ ΟῚ 
«“Ἡρογόῆ. πεπεμμέγηνε ζυμωϑεῖσαν, ἐν κλιβάνῳ ἄρτον Ξενδαεναν! 
δ θηΐαθ6π6 δαῤπιαδίμα Ρτο γενομένην. - ΠΌΨ, γεῦμα; ΝΙρὨς 
ΔΌ πν. πιο. ἴον. ΥἹ!, 9. πεφϑήσεται- | 

ὭΣ 'ΠΩΝ. ὄνος, Ῥτορτῖθ ἐχοοοέμδ ἃ δοΐο, δ Σερες τιθ- Ὁ 
ἐΔΡρὮ. πιοῤέϊδ, πεδέδα, 1ἴϊ. διρανἐδοίπιδ, βρθοΐ τη : ,ΡΕΡρο, φιμοι- 
7π87, ἘΠΟΠΌΣΝ ῥα. ΟΝυπι. ΧΙ, . τους πέπονας, 50. σεκύους, 
9011., μὲ τδοῖθ πη δά Β. 1. ̓ ποοπνε ώξων, πέπων ἃἀσποῖδϊι 
χιοϊ δ, πιξέέᾳ, Ὠἷπο σίκυον πέπονες ἀρυὰ «ἀγέεέοξοί. ΖῬ όδέοπι- 
53. οἵ Αἐλσπαφισ 1δ. 11, οαρ. 68, φὲ γ8. ἀϊοίτυτ φεσερχεθνμη 
φέπμα ἐδωα, σωο( προέἐξμα 686ὲ οὲ ἀμίοίμδ. .Τ)οϊπᾶθ, ομΐββ υἐς-- 

“ας, Δ0580}ῖ6 ἀἰοΐτας πέπων. ΤῬέέπεμα Η. Ν. ΧΙΧ, 5. βοτιθίξ,, 
᾿Π ΦΌσ6Τ68, οὐ πδρηϊζιἀλῃ6 Θχοθββογθ, ρέβοησα ν οσατί. Ὁ. 

ὍΠῸ ουουπιδειπι σΘΏΘζΘ υϑίδγαπι 4υλάδη, σΟΙΡτ ΒΒ ἀπο ρ}6- 
Ῥοπεβ δἷ πιοίορεροπθθ, 4.08 Βοάζα οσομίγαοῖα γοο8 ἄ101 πιδέρπϑθ8,. 
Δι υ 5ϑἴπιο8 Δα ξοχη Οταθφοβ σρκυδυς σπερματίας σοοδ559, ρτο-. 
μαι ϑαῤπιαδέδ ϑγποη. γὶ.. αν. Ῥ. 57. Μίἂθ δἴίδπι ἰδέογε 
᾿Ηἱεγοραγέ. Ῥ..11. ο. .5. ᾧ. 2. Ρ. 69.. οὲ Οἱ. Ομέεὶξ Ἐδεοδοέαη. 
Ἴ.1. ν. 565. δεᾳι, 

“- ΠΕ ΡΑΘΕΝ, ο5υ εἱον ον ΝΉΝ ΣΤ Θ., ἐγάχιδ. ϑγπιπι. 
ἴε5. ΧΎΤΙΤ, ν. ἀρ ἐδοβῖα ἡοπεβαμοοηΐο, αμῸ5 ̓ δοᾶοκ πέροων ἰορίε. 
Δάἀάο φυοαυς ὅχπιπι. ΒορΆ. Π1Π, 10... 

ας ΠΕΡΑΖΊΠἾΝΩ, σξηϊο,ς. ἐογπεπο,, αὐ ἥπεπι Ρεγμοο.» ες 
οἷο. ἮΩΔΙ ἨΡΉ.. 8. θοὸν, ργόδιεπι." τ θ8πι. ΧΠΙ, 1. ἃ οὐ περα- 
φοῦσιν οὐδὲν; 4088 ἢ ΡΙδης ροηβοίρπέ, Ηλογολ. οὐ. πέρα- 
νοῦσον, οὐ τελειοῦσιν. - - πη; ἑηδπαδέέο. Ἠαῦν. ΤΠ, 5.. ἀνὴρ ἀλα- 
ζον οὐδὲν μὴ περανεξῖν νὴ δυσορϑὴδ Ὁ181] Ρίδηθ δὰ "ποτα Ρεγ- 
ἄμοεί. Οἰο86. ῖδ5. ἐπ Ῥεορά, περανεῖ, τελερώσει. ΝΟ Βα 8 
ἴπεῖ, πδθὸ σϑυβίο ρχοάθσο νἱἀθῖων Ἰσοξίοποπι ϑγγὲ ΠΛ), “8 “ἢν 
ᾳασὴ εδὲ δαίξαγδ;, Ὀΐ 80. ᾿ρβὶ ραββῦνϑθ δοοθρθείῃηξ ομδι τ λα 
ππάοΐο Ῥτὸ βαἰϊαγέ, ἢ. 8. ῬΡΟΔΡΘΡΟ δὲ. δέξο διεαοσδαιε ααμαΐετδ. 
Οὐδ ταπιθ οομϊροϊαϊα παῖ ποπ Ορῃ8 6586 νἱάοίαγ, πιο60 
γεῦρα Ἀδρτὶ νοσϊδηϊταν: ἐπ ἐἐζο ϑέαέω. δὼ ποῦ Ρεγπιαηϑδ ξ. Ἡ!- 

οδιαοίδα ἴῃ ϑιωρρίζεπι. Ρ. 1612. οοπξοτε ἜΣ φῦ 95» ̓ἐπέσηναϊεγ ἴα 

οθαΐ. 1, ρενγδοξέ δῖ. οἰ εαφιαμέμια με. γὲπι ἀμαγῆ. -- ὉΌΒ,: ἀφβοίο. 
φως Ῥβαϊηι. ΧΙ, 8. ὅτι. ἐπεράνθησαν, οἱ, πιστοὶ ἀπὰ υἱῶν ανϑρο- 
πων, πᾶπὶ ΠΘΠΙΟ δμρεγεδὲ, φωιὲ δαποέἑξαιἐ δεμαάφαΐ. .«Περαΐ 
ηεσϑαν Ἦ. 1. ποῖδι οοπδεισινξ, 6686 αἰδείπαγα,. Θὲ ἈΘθτ. Ό05. ῬΓΟΡῚΣ 
ποῖδξ. ἀἰδϑοσαγὶ ἐπ ραγεξομίας (ὰπάθ 88 Ραγεξοιίαπι εἰβπὶβ᾽ 
981), ἀοϊηάο πεϊπιρὲ ν, σοπεῖτυξγειοξ ,) οαπδιωπδς,, ἈΠ46 Ὀξῥέν ᾿ἠυοᾶ 
Αφιαῖα νοτῖϊς ρμὸτ πέρας, ὈΞῸΒ Οὐᾳξάαδίς ο5ξ βοπυ 474, αἶδ- 
ΟΡ 67,6. Οδδίδγαμι δεΐδη Παδολέωδ δὰ Ἀ.:}. ταορυΐε, 15: Ῥοβῖ- 
ἔμπι 6β56 ῬτῸ Ἴφϑχέ,. ἴα ηυοᾳῃε. ΕΝ «Εεργοῖι. περαΐνεν,» ἐπὶ 
πέρας ἄγει», πληροῖ». ἀγύειο.. -Τάρια::, τιρρίνων , ἔξανόειν. ἀπο- 
πληροῦν. 

ΠΕΡΑΓΤΗ͂Σ ἡ ἐγαποέδον, φεὶ ἑγᾳηαίέ.. ἜἼΞ ,. λάθηι.. Ἅ4υ- 
Ι σεπ, ΧΙΥ͂, 18. ων δια ἐαρ685,λμραδθ ΒΟΌΣ. Ρρμυίαενιν ιπῦ 
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ον ΠΕΙ͂ΡΑΝ «- ΠΕΡΗ͂Σ ᾿ ᾿ς 38ὲ 
᾿ - ; ᾿ς Ν 

περᾶτῃ -“τοροηδῖησ,. Ὑιάθ. «νέφέορῆ. Αἵν, ν,. ἃ55, δοβ0]., 
Οπεαμν. ἐπ, Ἄλλόπ. Ὁ. 421, λὅ. οἱ 7οαορῆ, 46 8, 7. 11. Ῥ. ,οδ,. 
ὃ. οἱ 220, 1. τ" - ἐς τα ραν ιν ἢ τς τς 

ΠΕΙΡΑ͂Ν, ινέγα, ἐγαμδ, κξ, φία,, ΡγΌρά. ὩΣ, αὐ ἰαέμϑ 
“μπῷ. Οἱ λοιποὶ ἴθ86. ΧΕΙ, 15. εἰς τὸ πέραν ἑαυταῦ, αα 
ἑά, χωοα μέένᾳ 86 ἐρδιπι σαέ., Ὁ. 6. ἐπ ἐθ6, 78 Γεπιθέξξϑέπιαϑ. -. 
299, ἐγαπβέξμα. ἃ 88πι. ΧΊΤΗ͂, 435, -- Ἴ29, ἐγαηδέο, Τὰ. ΧΙ, 
29. 188. ΧΧΧ, 10. ἴογϑῃ,, ΧΙΪ, 11. ζχετο εἰς τὰ πέρην υἱῶν, 
ἀμμὼν, ΔΡ᾿Ραῖ, οἱ γδηβέγαδε 8}105 Ατοτθῃ.. -, ἸΣ 0Β6]14, ΘᾺ 
Βοῦσ, Ἴ3}9. Ἐπδάγ. ΤΥ, 10... - Ἴ5»9), ἐγαηπδέζμξ ν. ἔξ ἡγαῇβ. ἽΝ Ώαις, 
ΧΧΙ, 15. παρενέβαλον εἰς τὸ πέραν ᾿Αρνῶν. Ῥτο εἰς τὸ χωρίον 
πέραν ᾿Αρνῶν ὄψεᾳ οαϑῖτα ΔΘ ΆΡΔΗτυΣ οὐδ Αὐτή. Νύ, ΧΧΧΙΙΣ 
19. οὐκέτο κληρονομήσομεν ἐν αὐτοῖς ἀπὸ τοῦ πέραν τοῦ ᾿Ιορδάνου: 
(το τὲ ἀπὸ τοῦ χωρέου πέραν τοῦ. Ιορδάνου ὄντος) καὶ ἐπέκεινα,- 
ὅτε ἀπέχαμεν. τορῷ κλήρους ἡμῶν ἐν ἐῷ πέραν τοῖς Ϊαρδάνου. (Ρτο, 
ἐν τῷ χωρίῳ πέραν τοῦ ᾿Πορδανου ὄντι) ἐν ἀνατολοῖφ, ΒΟ; οὐοοιι-, 
Ῥδδίμμλβ οὐ. 11}18. τορίρηθῃ)., ψπ88 ἐπα, Τοχήδιεαι, δἵ Λα γα, 
4υΐα δι ὨΘΔΡΘπ 8 δοσῖθι ποϑίσδηι. οἷν ξυγήάαῃοϑι πὶ. ΟΥΙΘΠΑΙΕ, 
Ρίδφα. 196. ἸΧ, χ.. πέραν τοῦ ᾿Ιορδάνου, ῥῦΘΡ6 ποὶ' αἱ Τότάκπθηι., 
Οοπξ. ΜἤδτΒ. ΤΥ, 15, οἐὲ δὰ Ὦ..1. δυρίοκα. οἰζαῖοβ ζλ οὐβη. Ὀὴ 
77. Ἐξοάθμι. βδοηθ νοο6 τι8}8 68εἰ Ζαιδαηέαδ, ϑῖο Θαΐπι 110. 110 
Ρ. θ2. πέραν δὲ τοῦ Νεμείαυ - Διὸς. τύχης. ἐστὶμ ὃς παλαιοξάτου 
γαὺς» ΡΥῸΡ6 ΪΝεοιαοὶ [ονἱϑ του ρλθδι δρὲ ρου αθόπι ἔοτίθπδο. 
ἔδπαα. ἘΠῚ Ρ. 64, καὶ οὐ πόβῥω τοῦ ἱεροῦ ταφος. Πελασγοῦ κ"πέ-- 
ραν δὲ τῦῦ τάφου χαλκεῖον ἐστειου μέγα. Υἱᾶθ 4ᾳῃᾳοημθ, δα, Ν.ς 
Τ. 8. ἢ, γι -- [5552 μία, δας ἼὩ9.. Νπι. ΧΧΊ,.χ1. ΧΧΥΤΙ, γ2.. 
Ἰογθην,. ΧΧΤΙ͂,. δο. ὉΡὲ τὸ Ἐ39Ὸ,.6 ἐγαποίέέδιο, χαπεια]οτδῦ, 
εἰς τὸ πέραν τῆς ϑαλάσσης. Τιοροταπὲ πϑαῖρα ἀὐγν1βὲπὶ 55 ἼΣΩΣ 
ἀάθ ϑδγηιπτι. χ 88, ΧΙΠῚ, 5. οἱ ἐν τῷ πέραν. Ἴάξυχ 10. ν. 722 

οἱ ἐκ τοῦ πέραν. «ἴφι. 860. οοἂ. Χ, Ἡοίπι. Τῦδαι, ΧΧΧΤΙ, 40. 
τῶν πέραν., -- ὈὨΔῚ Ῥ]0Γ, ΘΧ ΠΕ, σαπηρροοίπεα,, Ἰῆτρῖα, 1,11. 

. ἐν τῷ πέραν. Ἰυϑροτυϑῖ 156 ἀυὴτο ᾿ἐοτῖθ γα ϑροοῖτ15 ὈΥἼ2 54 
Ἰδοπι γαϊοξ. 46. 1οση ἴοε, ΧΧΧΙΧ, δι δὰ τά πιδαιβοουπάμπμι 7}60-| 
ἀογφέιπ εἰ οοά. ὅγν. ᾿οκαρί.. ὕρβαι νοσθας. ᾿εῦτ. Βοιλλδδου 
δὲ ἀραβόϑ. βιαλρ5ῖξδ6 νἱἀδωϊυσ, -΄,: -" 

ΠΕῬΑ͂Σ, ξιηιλέο,. ἐογπεῖγιραν. ὈΝΔῈ νΠῇπὲδ,, οχέγεψιίέας, ἴτουα, 
ἀο[εσέιᾳ, Ῥϑρῖμι. ΤΊ, ἃ, ΧΧῚ, 29. ΟΧΧΙ, 8, αὐτὸ ποταμῶν ἕως 
περάτων τῆς γῆς» 8 Πυν!δ ἀϑαυ6 δά Μηδ οὐὶβ Βα ρ τα 1} 18; 
.θ. δῦ δ ἤκ68 ἴϑεγαθ τοιιο  βϑτῃ08. “{.4:.1 δ88πι. ΥΙ], 1. 

Ἰώδηι 165. Ὗ, 8. ἕως πέρατας τόπου, ἀϑητι6 δὰ ἐοίδοξιμη Ἰφοὶ, 
δ, 8. ἴα, ;Ὡὲ πΌ)) 8 Ἰροιδ διαρ)ῖμδ φυρετδῖῖ, Ηδρός δἷο πέρας 
 δησ πρτλοιιοπι ταχίοσθιι , ὩΣ ὲρῃιῆοοῖ, ἀδγοαέεπι, ὅϑγπιπι, ἕως 

τοῦ μὴ εἶναῳ τόπον. Τεοά, ἕως τοῦ μὴ ὑπάρχειν τόπον. -- ἼὯΠ, 
Ῥογυνοϑέέρ αξίο.. Βα]. ΟΧΤῚ ΕΥ͂, 5, μεγαλωσύνης αὐχρῦ-οὐκ ἔστι 
πέρας. 5688. Θοἄθχι. -- ΞΟ ΠῸ ῬΊμτ, 1Ιἄθη, ἃ Ἄρρῃ,, γοπιοέα ἀξ 
αὐείγμθα. ϑογμέαέμδ δαὶ ρογβογμέαξιῥα 48έ. Ῥραμῃ, ΧΟΙ͂Ν, 4, 
ἴα πέρατα τῆς γῆς. Βοδθ: πὶ αδδοοπαϊέα δεὲὰ ρεποίγαίἑα ἐδ" 

-» 
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“82 “᾿ ΠΕΡΑΣΜΟΙ͂Σ -- ΠΕΡΩ͂ΤΗΣ 

γ6 ῬΟΘΌΒΊΩΣ Ἡ, 1. Ῥτο μρροῦθα ον, ηνα Ῥαέσέ, - δ: ΜΕ 

ὁια]4. Ὁ δὴ. ΤΥ, 8. 19. ΥΠ| “8. - “35, ἠαέμδ.. ΒορΡΆ. ΠῚ, 1. 
Ὲ ΠΣ, οχοσπαζεϑοσηέία. Ῥδαϊπι. Ὲ,, 6. ὑψώθητι, ἐν τοῖς πέ- 
θασι τῶν ἐχϑρὼν σου. Μιάδηπιυν δοκέει αί886 ὨΤ 2:7 Θὲ Ἐ25.3}, 
ἐχίογα,, ἐσγπιέπὲ, 7π8., ραγίαδ θεέγοπιαθ, αὶ πέρατα δυὰῖ ἢ. ]. 
σαάα, ἐναηϑέξιο, ἀπὸ τοῦ περᾷν. 4φυθὰ ε8ῖ1 ἐγαποίνο, ἐγαηδνα- 
«ἴανε.. - "νον... Αφι: Ὦδαι. ΧΧΧΗ͂, 40. τὸ πέρας. - ὉΣ, 
ἐεπιριδ. Ἔποοϊ. ΧΧΧ, δ, πέῤας ἐθνῶν ἔσται: ἀὈ1 πέρας εβῖ 
ἐεγ ποία Τάξα ἐξα, ἐδπηρεδ, σωδ μοπδίέοθο ριρέεηζων, .- ΕΝ, 
εογοπα, ἰξ. ξζαΐεπι, πιαΐωπι οπκέξάπια. ΟΟπΕ, δὲπιοπὲδ 1,6: 
Λοῦν. Ῥ. ι587. “24: ἙξοοΒ. ΝΠ, 7. τὸ πέραρ. -- ὙΠ. “ηῖδ. Ῥϑ, 
ΧΧΧΨΤΙΗΙ, 5. ΟΧΝΤΗ, ο6. ἴδέθω. Ε], )3,) ϑυπιπε, Οδῃ. ΥἹ, 
χ5. ΤΑοοά. Τοῦ: ΧΧΎΠΪΙΙ, 5. :π πο ροβἴοτγίοτε ἰοοο πέρας, 5ἱ 
σρνοῖὰ 7 ἠσοασοίξοηϊδ 68ῖ., Ὧδο δὐλιι5. οσαἰιδάδαν ᾿ὨΊΘΥΡΥ ΘΕ 16, ἔοϊ- 
ἴα889 ὨὰΟ ΠΌΣ ροδιϊίηθῖ, 864 δὲ τι ἴῃ δαρουῃ ἀο πρδηῖῦτο, 
Ὡρὶ 1ᾶὰ Βοὺ ρ80 νοσδθη]ο 8. 7 βεοάοίέοηα δχρτδββαπι 6ϑῖ. - 

, ἈΧ, »ηέθῬοάλα. ΧΥΗ͂Ι, 4, εἧς τὸ πέρατα τῆς οἰκουμένης, δὰ 

. 

ἄνισα οτθῖδ᾽ Ββαρεαϊι, ἢ, 6. δα ἴϑυγδβ- Ἰοῆρα σειηιοῖδβ. ὙΙὰδ εἰ 
Ῥϑαῖη, ΧΙΝ,.8..Δ4 6 οοπξ, Βοσ, Χ, τι 8. Εδάθηιν Ἰοοθτίστο ρταθοὶ 
φιοίαὰὲ υἱἱ 'πύοῖ.: Υ146 242. Ν. 1.85. Ἀ. ν. -᾿ δηχρ (810 566 

δ᾽ ἀρορίοππ), Νδυιι. ἢ,.6. ΗἹ, 5, Ὁ. -« Ἐν Ρ άτ, ταδϑσ, 
Ῥραι, ΧΙΝΗ, 9..ΧΙΨ, 6...- τσ ῥίον, ἔοοπι. Ρ6. ΕυΧΙΥ͂, 
8. «νὰ ν πισμηθηέωπι, ἴοτοαι. ΧΥ ΠΗ͂, “). 0. υϑὲ πέρας τϑοοῖθ 
Ῥδε᾿ ἐπιογξέμπι γψετεὶ ροῖοδῖ, --. . ῬγΠΣ Ὁ Ὠΐ5, αηπὲ ἃ 7260 πιωπιθ- 
γαέἑ» ΔΒἴ ῬΓσ Φ" Ὁ ἌΒΌΘ,, πεσλθρὸα ἀπποριοσι Ψῥέαθ ἃ ὅθεο 601. 
οἰϊξωξασ, ἢ. οἱ "γκεὴς νέέαθ: 750. ον. ΧΥῚ, 22. δὶ πέρας εβὶ 
“ηὶς νέέαδ.. πιοτρ. ᾿" Οομῇ, Ῥαναὐίείέδηπειεπι ὁοπεσπέἑάγεεπι οἱ Τοῦ. 
ΧΥ͂, 20. πϑϑῃ᾽, “σοηδωπμηχεῖδ, Τοῦ, ΧΧΥΤΗ, 5. Αἀάϊι. 

, Ἑιμον. ΧΠῚ, ὅ, ἄγεσθαι ἐπὶ πέρας, Ρενβοῖ. δαρ. ΧΥΤΙΙ, 21- 
πέρας ἐπέϑηκε. τῇ συμφορᾷ, ἐογπιέπιδ δοτὶρεὶϊ. 66] απιϊεδιὶ, Ὦ. 
Ὃ. -οὐμέθυθ θα. ΦΖοΐγὸ. ΧΧΨ, 6, 5, πέρας ἐπιθεῖναι. πολέμῳ. 
ϑαρ. ΧΙΝ, 2,5. ὉΌῚ ἐρεπέεσνν ποῖαῖ, δ8ρ. ΧΊΧ, 4, αϑὶ πέρας 

᾿88ῖ γποῦϑ',' ὑμέογδξιδ. --" ϑομῖνο ψδεύδαιν 1δὲ. ὁδῖ- 46 ἑπτατίτα Αὐργ» 
νι οτσαν ἴῃ ταῦ χπρτσ. Ἢουγζῆ. πέρας» τὸ τέλος. καὶ ἡ χύσις 
(Εοτίο δύσες Ἰερεπᾶάππι. Ὑ146 Πσεγελέεπι ἴῃ ἐν πέρασι.), καὶ 
τὸ τῆς γῆς δας, Τάἄθωι: πἐθάτα, τὸ τέλη. πε. 

ΠΕΡΑΣΜΟΣ, ἰάοια. Οῃ.»' ἰάθαι; ΟΟἈ61. ΤΥ, 8. 16. 
ΧΙ, 12. ὌΝ  ν Ἀν ἘΠ τ 

᾿ς ΠΙΑΡΑΥΉΗΣ, ἐναπδίξον ,  φμὲ :ἰναηϑὲέ, “55, οδναθιιδ, 
Ὅεη. ΧΙΥ͂, τῦ, ζαὰ ποι Ἰοσ. σηξβογοηᾶτιβ οϑὲ: Σ)]απιξηέςδ 
Νοῦν.) τῖς ἀπήγγειλε “Αβρὰμ τῷ" περάτη; 419 δὨπαηοῖανϊ 

- ἌΡτδιδο ἐγαηϑέξονὶ ἢ Οἰοδὲ. ἕω Οσίαξ. πὲρατη, πέραν τοῦ ποε 
ταμοῦ ἥκοντι. - ὮΝ, ῥρογρείμδ. πο. Οοὰ. ΧΧΥΎ, 8." πρὸς τοὺς 
περάτας. Ῥοτοῖο Βαθο “φιξίασ υτἰϊδυλταν ἃ ϑ]οηἐξατεσονίο, 4αυϊ 
δύπιὶ 4512. οβ᾽οθο᾽ δκίβεϊτηαϊ, 85 ἃ 669 ποράταξ Ἐδτ δἴπο ἀνθ ]10 
Ῥος πιοιαιυϑϑὶδ. Ἰἐξοζαζυη.. πατέρας Ἰερειάυπι, αἱ παρε 

ΡῪ ΄ 

΄Ἰ 



δι᾽ 

ἀοουϊὲ δολανπδογρ με ἃ Ἐ. 1., φυΐ οπιαΐπο ἢποῸ σοὨβεσθην 

ἀυ89 εἴ ΄ : -- 

ΠΕΡΔΑΏ, ἐγαπδεο, ἐγαϊίοῖο, ἐγάπδηπδεο, ὨΟΝ, 7αεὶο. 

ϑγγιϑ Ἰοτθιι. ΧΙ, 5. περάσεις. Νοτι πιᾶ]6 Βῖσ᾽ βδοπδύπι δχρυθδ- 

εἰ. γ᾽ ̓άο αἃὦ ἢ. 1. 7πεὲ, 840. ΧΊΧ; 5. παράδοξον ὁδοιπορίαν 

περάση. Ῥπῖρ. πιϊγαδὲζέζεν' τλαπδῖνει; Ἐ αέαδ μα εἰ ΑἸ Ἰθραπε 
πειράσῃ, Ἰδηέαγϑί. 

ο ΠΕΡ̓ῬΖΔΙ͂, ρεγαϊΐα, ἡογνίδυ ανῖϑι ΜΡ, Ἀταθα ἃν 5 8 0]8- 
᾿ , -.“ε ον «. λιν “ ΤᾺ ΝΠ ῦ 

δυο, ψαϊρο, ρογἀδα ν61 οοξγπΐζ, τν ΑΥΔΌ. 1 . ἴεν. ΧΥΗ͂, 

γι. 14 εἰ ϑῖχαο, ΧΙ, 51. πέρδιξ θηρευτὴς » Ρογδᾳ οἶσιν,᾿ φεῖ 

ΠΕΡΑ -α ΠΕΡΙ τς αβϑ, 

Α 

τος μενος αμὶᾷ αγεἰδμδ ἐπ φάνεαπι μὲ ἰαχιίεοδ' αἰδἰοὲέ, υιῇ΄. 

φυοηυθ ἃρυᾷ ““γὐδέοέοίοηι σοοΌττ, ν΄. ο. ν, ΠῚ] 

(οι, οολαγε Ἡέογοξ, Ῥ. 1, γ᾿ "80. ἡ ΜΝ 

ΠΕΊΘΩ, ρονάο, ναδίο ,' ἀὐδμο. 88}. ΧΥ͂ΤΙΙ, 21. ἘὉ1 τὰ» 

ταθαι ΑἸ1} ρτο πέρσας τεοιϊϊϑ σίευύδας. ὦ ὁ ὁ τ" 

ΠΕΡῚ", δ, θᾳ5, α νοὶ αὖ, εἶγοα, ῥγορέει,, ῬἈΤΌ. ὈπεΠὮν, 

ῥτορτῖθ ἐπὶ σαίδα. Οομ, ΧΧΤ,.11..5. ΧΧΥῚ, ὅ.. 108. ΧΙΨΡΥ͂, 

0. - ὁγπμι.) ρυξέ. δομ. ΧΧΤΥ͂, 6). περὶ Σάῤῥας. Βδπε χαδαδ' 
δδηδαπι. -- Ὑὔ4) αγὶδθ., Ἴϊ, ΘΏ ρ ον ὐππέπαττ. .7πο. Ἐ2Ζεοῖ. ΧΤ;" 

ὃ τὸ περὶ αὐτὸ, φυοὰ ἴπ᾽ οἰτουΐειᾳ βοτῖδο ' 68. ᾿ ᾿ΑΔ44ς6 ϑγπιηι 

ξϑοῦ, ΧΙ], 5. - ὕχν, ἐμάζα. Ῥτόν. ΤΙ; 15. «3. ῥτδθπκαπι, 

184. ΧΙΧ, 5, λαλήσω πὲρΐ συὺ" πρὸς τῦν᾿ πατέρα μου,΄Ἰοαθδτ 
ἂθ τὸ δὰ ράξζτδηι ἠσϑαμι; Ῥτὸν. ΥἹΙ, 15: πεῤὶ ψυχῆς τρέχει, Ῥτο' 
δηΐϊα ουχτῖῖ, Τλοίζιθ 7,65." 0}. 440. ἐρεχεὶν ᾿τὸν περὶ ψυχῆδ, 

οἷον δρόμον. Οοπέ, ἴενο φοὲ, ὙΧ, 57. Ῥοτιαυ]α ῥγῸ δαἴωξδ' ο1}} 

γγθ Ὡ58 68ῖ “πιπιίαη. Ῥαγοοὶ!, ΧΧΤΙΥ͂, 4. . πδη5, φαοά “αἰϊξ. 
᾿ 4 

»εδίθα θέμα, 4111: Ὑπεπιῦγᾳ δέμα νόῖτάπε, ἴον ΧΕ, 5. ϑγπιπὲ- 

ον. αἀπὲπι ΓΧ,0, 4. 

περὶ αὐτοῦ. μϊρ. εἰ, ἜΠΧΧ δὲ αὐτὸν. Ἧϊ ὁπιπ88 ἀεάι-. 

χίδὲ5 τὶ νἱἀθηΐυν ἃ 51, αποὰ νἹ48 ἀρυἂ δέηεσπέθ Τοκ. λοῦν. 

ῥ. 538). - ἀν». Ῥβαϊπι ΤΟΧΧΙ, 15. προσεύξονται περὶ αὐτοῦ, 
οτάθαηξ ργο 10, Ὑ᾽ά6 εἰ [68, ΠΠ, 10. Τοτοαι. ἼΙΙ, 16. “4. 

ὅγπιπι. ῬβΑῖπι. ὌΧΧΧΨΙΙΠΙ, αι. {42 :. 2 ἈδΡ. ἵ, ἃ. ὍΒΙ1 ΡῈ Ὧθ“ 

14, Κμῖρ, ρον σαι 61105;: ᾿ϑγπῶπ. οὲ 1, ΧΟ Χ διά. - - 31 τον 
ῬΓορέον' νεγϑωπι. Οδι, ΧΙ, 17. περὶ Σαρύρος Ργορέδν ϑδτϑυαν 

ΥΙὰ6 εἱ Εχοά, ὙΠ, 12. 1 τᾺ ΨΗ, πο ν-: τας 65-- 
ϑρεοῖο, Αἴφιι. ΜΙΠοΝ. Ψ, γ. Οτἴδ ᾿δῖπο ἀυδῖο εϑὶ λόσττο περὶ 
οομρθμαΐο βου θεπαι, δὸ τοροηθηδαμπι περιμένει, αὐ ψΟσδ 
δἸῖδ1 ρτοὸ μδὸ μ6Ρσ. αἱἱ 8016. -- “ἤπῦ5., αδωπααηεν,., Τλεοά: 

ες. ΕΤΟΥΣ, 12. περί σε. Τιερθ περισσὴν οἱ ἴαπι Μσπεζαμοοτιίμωδ 
οὐπίεοῖῖ. - Ὀρχδεβῆχ. Σ Ἀσρ. ΧΧ, 7. περὶ τῶν γυναϊκῶν μου) 
ῬΙΟΡΙΘΡ ὌΧΟΥΘΒ πιθᾶ8, ΟὐΟπῖΐ, Τυυο. ΧΙΧ, 57. 08. Χ, 353. « 
πϑϑ}, φογαπι. Ό6η. ΧΧΥ͂, 41. ἐδεῖτο δὲ ᾿Ισαὰκ βυρίου περὶ ᾿Ῥὲν 
βέχκας, τορᾶῦθαϊ ἀυΐθηι Ιβδᾶουβ ἀοπιῖπυπι ᾿γῸ ἈΘΡΘοοᾶ. ΟοπςΝ» 
δίταο, ΧΥ͂Ι, ο. Τοῖ. ΧΥ͂ΙΙ, 9. Αοι. ΊΗ, 15. ἃ ΤΏ685. {,ι1.. « 

ΡΠ γσεριοἱοτιάο. ϑγπιπι, Ῥβαϊμαι. ΧΙ, 6. ϑεμβϑαπι δα ρτο8- 
εἶς, 'δο. 515.) οἱ 6 ἄϊ6 8θγπιο Ἐδῖ, ἐῤῥμοσδοῦτα ποῖαι, Ἐτβο 

"Ἢ 
2 
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ΕΣ ΠΈΡΙ, - ΠΕΡΙΑΤΩ 
ὲ 

ἽΡ5 ΜΝ ερῖ Ῥτἑαδηιαπι ῬΡἑπιειπε πιᾶπδ ογέξα., Ἦ..6. ϑέαϊέπι, 
ᾳυοά΄ ϑγηπιπιαοΐμϑ Ροσ περὶ τὸν ὄρϑρον (ἢ. 6. διε αὐ μοιίμπι, 
ἐπὶ ἦρδο ογέερ πιαξμδί0} Θαρυαξβιῖ, - Ὁ ῥγδθῆχ. 4 ὅ8ῃν. ΧΧΙΝ, 
“4. περί σουγ αὖδ.ἴ6. - Οὃν. Οοε. ΧΧ, 5. “Ἰερὲ τῆς γυναικὸς, 
Ῥγορέδ" ταυ]ίθτεαι. Ιοτοην. ΧΥΎ, 4. περὶ πάντων, ὧν ἐποίησεν, 
Ῥ͵ορίον οταηΐα., 4886 ἔοοΐξ.. γιὰ εἰ νυ. 15, θη. ΧΙ, 15. περὶ 
σου, ἄδοῖο. Νοδοτα. ΤΥ, τά. κάρα λδιααε περὲ τῶν αδελφῶν, 
Ῥυξπδῖα χὰ ξεβισῖθυβ. Ἐμ1}. ΙΥ, ὅδ, ἀξιῷσαν αὐτὴν περὶ τοῦ 
λαοῦ. υἱἵ ΒΡ] ϊσατεῖ 1114 ῥγὸ ρορυΐο. Μίάς δὲ Ειὶ. ΥἹΙ, 9. οἱ 

᾿ δοῃᾷξ, Κειολοιβέμπι ἴῃ. ΤΟΙ. Υ, 4θ.. οὐ 26χ. ΔΑ Τὶ 5. Β- ν. Αἠάθ 
“4η. ΤΑεοα. Ἰοῦ, ΧΧΧΊΥ, θ.. - γβ τ ὺν, σα γέραπι, Ἐχοά. 
1, ὅ. περὶ τὸν ποταμὸν. οἶτοῖ γοὶ αἄ᾽ νίαπι, ΒΡ1 Ιἰρτὶ ποη- 
Π0}}} παρὰ Βαθθμΐ,. - 38. ΟἱὨ λριποὶ 1οὉ. ἈΙ ΤΠ, 6. Ἴϑῖτδο, 
ΧΙΧ, 17. (50.) βτΘ58ι8 Βοιηξηὶβ ἀναγγελεῖ τὰ περὶ αὐτοῦ, ατ- 
δάυηξ, φμοπεοαῖο 586, ααὐπιαξμδ, 86}ῃ}: δ.πξ ΒΡθου  απὶ τθῃ1|8. 
2 Μαοοδῦ. ΙΧ, 1. περὶ! δὲ τὸν πδίρον ἐκεῖνον. ϑὶς αυοᾳὺθ 2 
Νῖίαςς. , χ.. ᾿ 

ΟΠ. ̓ ΠΕΡῚ" ΤΙΝᾺΣ Ά ᾿δρὴ ΕΒ νεῖ στρατεύπαντες : ᾿φιιὲ 
, Φὼπε αἰΐῃμο. διωτὲ νοΐ πιῤῥέαηδν, φιρέαπι, δὲ σοπι θ᾽ αἰ οιεέμδ. 
ἘΡΕΝΦΙατ.. “ἀρπιΐπα, Ἐποοῖ, ΧΧΧΎΤΙΗ, 6. Τομὲρ, καὶ πάντες οἱ 
περὶ αὐτὸν) Θοπιοῖ, δὲ Θηλῃρϑ.,. 4} οώτι ἐδρ᾽ δϑώπὲ, νοὶ πεὶδὲ- 
δαπέ, 5. ουμδέοαϊτα γορέα,. γιάθ. εἴ ν᾿ 4. εἰ ἂρ. ΧΧΧΙΧ͵, 4. Δο 
οοπᾷ, ν. 22. δὲ ΠΕΣ. τοὺς μετ᾽ αὐτοῦ ἱπιοτρεθέα πεν. διπιῖ» 
1τὸς “γγέαπο οἱ ξὺν αὑτῷ ἀἰοιπέατ, το οἱ ξὺν αὐτῷ στρατεύσαν" 
τὸς. 146 2. 06. Εἰῆρβι σ᾽. Ῥ.. χδ. Ἦχγπι, ἐγ. βΏ6Ρ. Υ. 19. 
ὁ δὲ ἄγγελος κυρίου συγκατέβη τοῖς. περὶ τὸν ᾿Αξαρέαν εἰς τὸν κα- 
᾿Αὐχον. ΔΌΡΕ]υ 8, δυΐεπι Του ιη΄ ἀοβοεπάεβ ες οππν “δαγία 
δὲ οανυξέξδιμα οὲμδ ἴῃ ιοδτηϊ ΜΗ, ΤᾺ οἱ περὶ τὴν παῦλαν, ΤΡαμίιδ 
εἰ οοπιξέθ8 δίῳ," ̓ Αοι. ΧΙΠ, 15, ΧΥΙ, ὃ.. Οὐοηξ, οἱ ἠ5 86 εχ ,ἴο- 
ἐγδὲρ ἀῃπποῖαϊ αρκοέξιδ Ῥ. δάι. 

τ ΖΑ͂) ΠΕΡῚ ΤΑΣ "ὌΝΟΥΣ, δὸς πράγματα, ποροεὶα οἵγα 
οα ααὲμαϑ. ΠΌΒΜΠ, αϑίπαθ,: 1, 98. ΙΧ, δ. μὴ ἀνεὶς τὰ περὶ 
τὰς ὄνους 860. 1τοϑ Ὡσπήμ!οσ., ὯΙ “4. οἱ Θοπερί..- Οπιΐ580 
τὰ Βαῦδηῖ: . περὲ τὰς ὄνουρ», οἷ ἴὰ οοἄ. Καε. δια ρ Ἰοΐτοε τὰς 

Ογφυς" Ἱερίτατ.. : 

᾿ἘΠΘΡΙΑΓΚΩ͂ΝΙ' Ζω, Ὁ δία: οὐ πιαπὰδ γοϊῖρα, 868 
Ῥοδέ. ἔθυσα, 8, «αἰέο' πιοίζο. 4 Μβαο. ΥΙ, 5. γιά δ Ε. 1. Οὐπι- 
δεφδέμοπε, Θαδβτα πεῖσαι περιαγκωώνισμα δῖ 6 οπχηὶ ἰπτοτγρτγεῖδ- 
τἰοηθ:α ιοκιοβ ϑωζάαο )ᾷὸ Τλοεΐὲ οοσαττῖτ. 

" ΠΕΡΙΑ͂' ΓΩ,,, εἰγοιπεαάμοο. Εἰχὶν Ηρ. ἃ "55. ἐγθ 7αοΐο. 
Αἴποβ. 11, 10. - 505 ΗἸΡΒ. 8 850. Ἐποολ. ΧΟΥ͂ ΄, 5. Αἀάδο 
ὅδγπιπι. 4 ϑᾶμι. ΧΙΥ͂, 20. ὑπὲρ τοῦ “περιαγα) εἶν. γμίρ. μὲ Ψεγῖθ- 
γ8πι. Οὐοἄθχ ἀπ8 ἃ Δ]οπεβαμοοπῖο, ἸδλυάδῖυθΒ βαθεῖ πὰραγαγεῖν. 
8 γπεπι. ΟΟἘ6]. Τί, 20. περιάγομαις. οἰγομπιρεγέο ἴπ86. - ὙΣΡῊ 
Ἡ!ρᾶ. ἐγαπϑένο [αοίο, ΕΖ. ΧΙ,Υ͂Ί, 12. 2 858πι. ΧΙ, 31.560. Οοπιρι. 
“«“4{μι. δὲ ὅγπιπι. Ο 6. ΥΙΠ, 1. - 2519 ΡΙΒ. ἃ Ὡω, γϑαϊένγε ζαοῖο. 
ϑυ τ, ΡΒ. ΟΣ, ι. περυηγαγερ, Υἱάο εἴ ἃ ΝΙδοο. Υ͂, 58. ὝΝ 10. 

« - 



τος ΠΕΡΙΔΙΡΕΩ Ὁ 6 α85 

ἹΕΡΙΑΙΡΣΕΩ, απξνο, ἐρἰζο, αἰξοῖϊο, «οέγαλο, γδρτῷ.- 
ρθ0, ἐγγέεεπι γοίδο, ργωθοίαο. ὅπιι, δοραγο. “ἔφ. Νατα. ΧΕ, 
5. περιεῖλεν) αδοέμἑδ. - δὴ, νοίψο. Ῥδα]τα. ΟΧΥ ΠῚ, 22. 
περέελε ἀπ᾿ ἐμοῦ ὄνειδος, αμΐϑν ἃ τὰ ορρτοθείπῃ. - ἌΛΩΣ 
ἩΐΡὮ. ἐγαηδένα ξαοίο. 1 Ῥαᾶταὶ, ΧΧΙ͂, ὃ. περίελε "δὴ. κακίαν 
παιδός σου, αἰ δν ἡ πᾶ880 ραοόοδῖθπι βοσνῖ τὰ]. .41|. 2 88πι,᾿ 
ΧΧΊΥ,, 10. περίελε δὴ τὴν ἀνομίαν τοῦ δουύλον σου, ἀμὸν 
ηυδεβο Ρεοοδίθιπι βαγνὶ ἴωϊ,. 8, 6. ἧρποϑοσ Ῥεοοδῖο βοινΐ 
ἐυϊ. Τρεγοῆ. περίελε (510 εὐἷτο Ῥτοσ ἀμρῖο 6 ]Ἰοοΐδ δ.“ 
ἀιοῖῖς βου Βοπδα τι Ῥτὸ περέξλαι.)» κόψον, ἔπαρον, αφελοῦ. - 
“5 ΗἰΡρΝ. ἃ Ἢ, αηρο. Νυπι. ΧΧΧ,, χ85, ἐὰν. δὲ περιαν- 
ρῶν περιέλῃ αὐτὸ, 51 δυῖοπι ἐγγέέα γόσαϊαέ 111, Ψιάδ εἰ ν. 
λά. 16. - ὈΧ ΠῚ ὈΧ5ῺΣ Ἡρῆ. οἐ ἩξΣεῖΡ. εγτὶρίο. Ἐχοᾶ, ΧΧΧΙΠΙ, 
6. Ῥβ41π. ΟΧΥΤΙΙ, 45.. - ἔφ ΗἸΡΒ. ἃ νη, δέσνο, 1,ανῖξ, 
ΙΝ, δ᾽ 20. - πῶσ, οδὲῥνἑδοὲ ζεοὲξ διεπι, ἃ 2), Ῥτὸ μίῦ3. Τὸ Ἢ 
ἐχοΐάϊε, δὲ δβὲ ἢ δέχ μην, ϑγηνηι, ΤΟ. ΧΧΧΙ͂Χ, 17. περιεῖλεν. 
Βδη συορδα βοηβϑυα. Κζμὶρ. ργίρανὶδ, « ἨΝΦΝ ΗἸΡΕ. δδάο. 
Νυα. ΧΥ͂Ι, δ. - Ἰοσηη Ηρ. οὗγμον. δυπιηι. Ῥβδαιιῦ. ΟΧΤῚ17, 
ή, περιδίλεξο ἐπ᾿ ἐμὲ ἡ ψυχή μου, νοἰνεδαΐμν ἴῃ τὴϑ ἃιξημᾶ χηδᾶ,. 
1ιὰ διοέξμεα, ϑεα ἴὰ ἩρχδρΙῖα Ἰορίζυτ περοξελεῖτο ἃ περιειλέω, 
Ῥοιδδῦ ἴδπιθη δὲ δ]ἴοτα ἰθοῖϊο Ἰοοῶπι ἈάΡοτΘ, πιοάο νϑεζβτιτ,: 
δρίτιτὰ5 ἔδτο παϊ οἰεἤοίέ. - Οὗτι, ραγέίον. πο. Ἰοβ. ΧΧΙΤ, ὃ. 
περίείλαντο. Οὐδ Ἰδοῖῖο, 81 βᾶῃα Βαρείυγ, νοεϊθμαα οβῖ: ο6- 
ἐγαχογωπέ δροίέα ᾿οοέξδωϑ, πὲ αἀἰδέποαρα ἐμέεν 86 αἰἐνξαργοηΐ. 
ϑεά πν8]16 πὶ οὐπὶ ϑοπαγζεπδονρίο δα ἢ. 1. Ἰερετο διείλαντο, αἐ- 
νίοογη ργαθάκαπι. Ν τα ἰπϊοτρεδῖθια φσυδηάδηι ἢ ΘΧΘΙΡ]0 8100 
Βεργαῖθο βουιρίαπι ἱανθηΐ886 ἘΠῸΝ ἱρδὶ ποῦ! 6ϑὲ γϑγίβϑ:πι2]6. -- 
Ὁ", οολέδεο. ὅγπιπι. ἴον. ΧΧΧΥΠΤΙΙ, 15. περεαιρεϑήσεται. 
αἰ[ϑνθέι, -- “Ό: ὙΌΠ, 4] οἱ Ηΐρᾷ., γδοεαῖο., τγϑοθάσγα ζαοέο. 
σευ. ΧΧΧΥΙΠΙ, 14. περιελομένη τὰ ἱμάτια τῆς χηρεύσεως, 
εὐτθη8 νΘϑιληθπῖα νἱ ἀυϊαι8, Ὑ146 δῖ ν. 19. Ὠδυῖ. ΧΧΙ, 15. 
εἴ οοπῇ, 2 Νίδοο. ΓΚ, 58. Οδη. ΧΙ, 42. περιελόμενος φαραωὶ 
τὸν δακιύλιον, αοίγαλοηδ ῬΏαταο δαβυϊαι, 146 οἵ Ε51}, 1Π]|, 
10. οἵ οοῃξ, “12ἴδαπιεπι Κ΄. ΗΙ. 110. 1. οαρ. 21. ὉὈῚ δαάθηιν ρῇῆτα- 
818 ἰορίταγ. 2,6... Ογνεδὶ 218. Βγόπι. περεελόμενος, περιεπάρας, 
ἀφελόμενος. Ἐπκοᾶ, Υ]111, 8. πέρεελέτω τοὺς βατράχους ἀπ᾽ ἐμοῦ, 
αμ[οναῖ τὰμὰ8 ἃ τι6. κοά, ΧΧΧΤΥ͂, 54, περιῃρέῖτο τὸ καάλυμ-. 
μα, γεπιονεΦαξ νε]δτιθῆ. Ἦσο τοδρίοϊς ἀροβίοϊυβ 2 Οὐσ. Τ|[ς 
16. ἡνίκα δ᾽ ἂν ἐπισιρέψῃ πρὸς κύριον, περιαιρεῖται τὸ κάλυμμα, 
αυϑηάο δξεμι 86 ροπνοτίογίς δὰ ᾿οιπιΐηαπι, 80. σΟΥ Ἰοταπ,. 
τειπιογεΐοσ νϑάπιθῦ, ἴοβ. ΧΧΙΨ, 14. περιέλεσϑε τοὺς ϑεοὺς 
τοὺς ἀλλοτρίους, τεπιονείο ᾿εὺ8 αἰΐεοβ. Ὑ1άσο: εἴ ἃ ὅδ, ΥἹ 
5. 1 ὅσ, ΧΥΤΙ, 59. περιείλετο αὐτά; Τα Οοπιρέ, εἰ 7πη0. Ἐωΐρ. 
ἀδροδιιῖέ θα. ἃ Ῥατ. ΧΧΧΙΙ, 12. περεεῖλε τὰ ϑυσιαστήρια αὐτοῦ, 
Ττοριονεδαέ 86 αἷσαζγενίξ. αἰϊατὶα εἷο8. Υἱάο οἵ 2 Ῥασ. ΧΧΧΉΠΙ, 
3. ΧΧΧΊΨΝ, 53, Ῥτον. ΤΥ͂, 24. περίελε. δεαυτοῦ σκολιὸν στόμα, 

᾿Ῥναεοίάα ο8 τη ροενθίϑυτι. 46 πιοάο δπίθ ποίδϊα 6χ .176- 
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“γῆς ὕπαγκάλισμα. Ἐπ εηδοίἑαες ἀο Βαοολίάε ἀρὰ “4]οίρἄγοπ. 
ἼΡ, 1. Ἐφ: ὅδ. Ρ. 176. ὑπὸ τοὐμὸν ἡγάπα κοιμωμένη χλανίσκιον. 
Οοπέ, δὰ ἢ. ]. ποῖδ5 Μεογρίονε, Ῥτον. ΧΧΙΧ, 5. δίχτυον περιβαλι 
λει αὐτὸ τοῖς ἑαυτοῦ ποσὶν, τοῖθ δαραγπαϊ ἐξ, Ξαρϑι ρυοβγίοβ ρβεάββ, 
Ἔχ δοι. ΧΧΧΤΙ, 5.. περειβαλῶ ἐπέσε τὰ δίκτυα μου., Ἔχραπάαπι 
᾿ΒΌΡΕΤ ἴ6 τϑίΐα πι|θᾶ. “- 590), ομδο. ΚΣ Ἀδρ. ΧΧΙῚ, 27. περιεβαλε- 

τὸ σάκκον." Νία]6 1ἴδ ἐταῃβδι ]θγυπί, - ηδῳ, οϑωπάο. Ἐΐεοδ, 
ἜΡ, 2. περιβαλεῖς ἐπ᾿ αὐτὴν χάρακα, οἰγοιεπιέέοίοσ 1111 ψ4]]υπι, 
Ὦ, ὁ. οἐνοιωμναξἑαδὲθ ἐξέαπι. Οοπξ, Τυο. ΧΙΧ, 45. - τούτη 

᾿Ἤ!ΪρΡΒ. ἃ ϑῖσ, ροπο. 1 Ἄερ. ΧΧΙ, 47. περιεβάλετο. Ῥταδιοτεὰ 
΄ ἽἼδρίταΣ Ῥ58]1|. ΧΙΙ͂Ν, 9. Ὡὲ τῷ περιβεβλημένη ΤΉ ΤΙ ΤΟΒρΡΟΙ- 

'ἀδι ἐκ τοπῖα Βοῦν, 8 δ'πθ ἀΌ ΡΟ γαπβδίαπι δεῖ ὁ ν. 1ά. Β6ρε- 
τἰϊαν φυσᾳφὰθ δδοονοχ δρυά Οἴοπι. ,δΐοχ. ρ. 202. «ὙΙιὰθ δ. δὶ 
8. ὑ. τεῖχος. 

ΠΕΡΙΒ]ΟΏ,., ἑποοίμποὶα νένο, διρογνένο, δι ροΥ 8έ68 5147, 
ἅτ, γένος, ἑπὰ νέξα σοπϑοννο, πη ῬΙΉ, Ἑχοά. ΧΧΤΙ, 18. φαρμα- 
«οὖς οὐ περιβιώσετε, νου αἤοοβ ποῦ ἐπ νέεα. σοπφογναδίξίς. ὅ 
“Νίαοο. Υ, τδ. εἰάϑησαν περιβεβιωκότες, δἰγιαμέιω" ρέδγα, ναὶ ἐπ 
“ὦ ΘΟ 80 ῬΟΠ ΩΤ). ; ἄν. ' ες Ἵ 

ΠΕΡΙ ΒΛΑΕΠΊΥΑ, δρεείαδίξέα, πιονιξέδα, ἐογιχεεθδ. ὉΝΞΜῸ, 
οὔρσίοε.- Ἄ4φω. Τλεοά. Ῥτον. ΧΧΥ, (τ. περιβλέπτοις, -- ὈΠΛΔΔ28ν 
᾿φιί. Ἰοῦ. ΧΧΥΤΙ, ι8, Ὀεείνανίε 8.528, ϑρθοέαγϑ. Οὔὐοηΐ, 
ϑὲπιοηὲθ δας. λἀδῦν. Ρ. ιϑ502. βθ64υ. ὅγπιπι. ΤΈσθη. ΕὟ, 7. 8560. 
᾿ϑολοέέου Ονιρρη δ." ϑεὰ εβἴ βῖίπθ ἀπ θῖο “φωΐίαο Ἰπιοτρτοίδιον 
αυοά οεΐδπι βιιβριοδίυβ 681 ϑοοξέμε απὲπι. δαο7..Ὀ. 140. 5648. - 
ἘΞ, ογαἰΐτιθδ.,. ἐογ δα, ὅϑγπεπν. Οδηῖ, 1, 10. περέβλεπτα. 80ο-- 
ολαγέωβ ΗΐογοΣ. Ῥ. 11, Τιῖθ. 1. 6. ὁ. Ρ. 87. Ιορεπάαπι σϑπβοῦ 
περίπλεκτα. Ἐφυξάθην πιά] θαι Βάπο. νϑσβίομθαι αἰ ψωξέαθ νἱπάϊ» 
Ὅδτο, οὐ βδηο σοσδπι δοσδρρεῖξς, 4υδϑὶ ϑβϑδῖ ἃ 4. 

ΠΕΡ ΒΛΔΈΠΤΟΣ:, φιοὲ οἱγοιπιδρέοἑέμν, δροοξαδεξέδ, ἐν 
τ ῥωδέγἐθ., οφἰδδγδ, φωὲ 64ὲ αὐπιέγαέέοπὲ, Ἡϊὴο :' : 

ΠΕΡ“ ΒΑΣΠΊΟΣ ΓΙΓΝΟΙΜΜΑΠ, Ἔεροοέαδεϊέδ, οἴαγωδ, 665 
ζεῦγία 3ο. γ»ηλ Νιρμ, ἃ Ψ»)ὴν, ποέμδ δέπι. Ῥῖον. ΧΧΧΙ͂, 26. 

τς περέβλεπτος γὰρ γίνεταν ὁ ἀνὴρ αὐτῆς, οεἰεδνἐϑ “ δαῖαι 2ὲ 
᾿ἰχηδτιϊαβ οἴ. ἰσεγοῖ. περέβλεπτὸς, ἔξοχος, περοβοητος. ϑμὲ- 
8: περίβλεπεος, ἔξοχος, μέγεστος. Οοπξ. ενίκου, δὰ Αἰδἰέαῃ. 

Κ΄. . ΤΙ. ὁ. 12. ἜΦΥ , Ὁ Νὰ 
ΠΕΡΙΒΔΕΙ ΠΩ, οἱ ΠΕΡ1Β.4Ε ΠΟΙΖΙ͂Α], οἰγοκπιδρίοῖο, 

ἐπέμδον, ααδρίοξυ. πῶν,,᾿ Γαοῖο. κι Ἄδερ. ΧΧ, 4ο. αἷς περιεβλέ- 
πέτο ὃ δοῦλος σου ὧδε καὶ ὧὦδε, οὑπὶ δοεναδ πὰς δυο οἱ 1Ππ6 
᾿εἰϊορέσογοε, δῖ ἃ νογέδρεί, ὧἱ Κωϊραέμα (ταδῖ, Ψιάοητας 

ὦ ἰδὲ βθ 8} ἜΧΡΙΘβ81886,. ὯΣ δἄδο ὩΟΏ Ορυδβ δ[ῖ βἰδζαθγθ, 608. 
ὦ 16ρ1886. συπὶ ϑγγχὸ οἱ λαέάαοο, 486. ἔυϊξ 7γοπιπεὶξ, Ταΐλὶε 

οἱ Βὲοϊέὲ σοπϊθοῖοτα. Φίδολογμδ πὶ Ῥγοίμδσ. ἀ6 νογϑ. ΟΟ. Ῥ-. 
1850. δαϊδιῃ ποῖ τ28]6 Οὐ βοσνανίϊ, ἐσ Β. 1, ρυοθασί ροββδ, ἿΨ5, 
οἱῖηι δἰρηΐβσαδ86 δα σοπυδγ 8} 6 αἰέφιο, ῬτΟνΟΟΔῊ8 εἴπ! δα 

τ 88. ΧΙΥ, ὅ4. ὉΔῚ ρῥχο 9.5) Οἠαίε, Βαρϑὲ Ὥ9)Μ, ϑγπιπι. 
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ἐτραπη. Ἧι μἶρ. φάγδμ 8 δϑέ, Οοπ, φαοαυο 8ογϑερῖξ ἜΤ Ὸ ͵ 
Υο!. Π. ν. ὅ70. δο ἐοοππι 51:γδο. 1Χ,, 7. σῇ ἔγα δυάδι υέη. -- 38, 
γεερίοῖο. Ἐποά, 1Π| 15. 1ο5, 111, 20. - Ὁ, οοπέοπερίον, Αι. 
Τλεοά. ΦΧΧ ᾿Ιοῦ. νΗ, ὅ. μέρ. ποτ απρ εἰσί. δίτδο, ΓΧ, 7. 
μὴ περεβλέπο υ ἐν ῥυμαις πόλεως, καὶ ἐν ταῖς ἐρήμοις αὐτῆς 
μὴ πλανώ, Ἀ. 6. πὸ αἰδοιγδϑέξα Ῥδτ ΡΙαἴδ88 Ὁ 18, εἴ ἢπ ]οοῖα. 
εἰυ8 ἀεδεγεῖβ πὸ οὔϑγδα: δὶ περιβλέπειν τὰ Ἠοΐδτα νἱά6.-- 
ἴυς αἰδοιγϑέξαγο, ἔἅμο δὲ εὐἠμο οαραγὶ, δόλο ΘΏϊα 1681 εδῖ ἀ 
Ῥτοδιθ}186, φαοτγαπι. σοπϑιδῖαᾶο νϊαπάδα, οὲ περιβλέπειν ἀϊ- 
8δ6τἴῖ6 ἢ. }. οὔπιὶ πλανάσϑαι Ῥετπιπιατατ. ϑαι8 δυῖοπι οοῃδίαῖ, 
γεῖθα νἑάοπαϊὶ εἴ αϑρέοίοπαϊ. εἰἰατι τὰ βυτΡατᾺ ἴῃ ᾿ κυ18 οτί- 
δη1] θ8, οἱ ἐγθ οἵ δέον ἔασεγθ ἐπ αἰΐᾳιοπι ἰούμπι βὶρ αἰ οοπξ, 
αἴ αὐ }118 ἀροιΐ ἔῃ ϑρέοίέασίο Π΄. Ρ. τά3 βόα. Οδοίοτειμι 1ὰ- 
οὐαὶ ἰο Ιου ἔοεποτιαῖ ]οοο τ Άερ. ἈΧ, 40. 46 460 δι ρτᾶ 6Χ» 
Ροδίϊυπι 6ϑῖ. 

ΠΕΡ“ΒΑΉΜΑ, ἑπιαμεννιδιλξεεπη. Ἴλ5, νεδέβ, ἸΝ τι. ΧΧΧΊ, 
40, γαος ἢδο Θδἴϊδηι ἐ6 ἑπαμπιεπέο υὐϊν «ἰθέξαπμα Κἢς, ΑἹ. ΧΙ, : 
6. 1. Ὁ. γ12. εἰ “ἐλεπασωρ ΧΊΤ. Ρ. 895. Ἐ.. 

ΠΑΡΙΒΟ ΤΊΤΟΣ, οοἰοόνἐδ, οεἰεδενγίπιμα, ὐειυεαξίΝν: ΄4ι- 
εἰρὰν. 11,4. Ῥ. 5.6. 2 δοο. 1], ,5. τὸ περεβόητον ἱερόν. “Οοπξ. 
Ἠδεγοῦ. 8. ν. περισφατως: αι ἢ 

ΠΕΡΙΒΟΆΔΙΟΝ, ᾿ἐμσμπιοέμπι, ἤδϑέξπεθγιέμπι, ἀπιΐ»: 
εἰμξ, ἐφ πιθπ. ΔΆ ν νοβέδδ. Ἰυά. ΨΙΗ, 246. - γωπ, Ρεσέογαἶδ. 
Τηῤογέμδ, Εχοά, ΧΧΎΠΙ, 4, - ὡς Σ ΡΙΒ, ἐέφο. Ῥε. Ω1Π].γ. ἀἄ- 
βυσοῦς ὡς ἑματίον τὸ περιβυλαιὼὸν αὐτοῦ- ΔΌγΒ8018, ἴδπηθδηι γ 6. 
416, διηϊοῖι 8 οἷ. δία: περιβολαιον, περιβολὴ. ἔνδυμα. 
᾿Αβυοσον δὲ καλεῖ τὴν ὑγοαν οὐσέαν ἢ θεία γραᾳή- ᾿Επεὶ οὖν 
ἢ γῆ πανταχόθεν ὕδασε περϑέχεται μι ὲγαλ θεῷ γ καὶ μικροῖς πελαγε-- ' 
σιν, εἰκότοις περεβολαιον αὐτῆς εἴρηκεν ὁ Ζαβίδ. Ηδδο Ξυπῖᾶ 
6880 ὁχ 7λοοασογείο δὰ Ῥδ. 1. οὄ. δηποῖδε Δ ώδεογμδ. - ὨΌΣ, 
ἑερμπιοη. Ἑιχχοά. ΧΧΙΙ, 292. Ώεαῖ, ΧΧΊΙ, 12. Τοῦ. ΧΧΥῚ, 6. « 
δ, σορείδι Ῥδαϊαι. ΟἹ, αὖ. - πὺ32, ἐσρπιεη. Ἐπ. ΧΧΥ ΠΤ, 
7.- αῆϑῦς. ΒΖεοΒ, ΧΥῚ, 13. - Ὄπ». ὅἄγπιπι, κι ὅϑϑιω. ΧΥ͂, 
27. - "ΞΕ Ὁ ἐθριπιδημέτεσι ΟΥ̓Ω88127:. δένασιία νέϊίοοα, φμαδ 
6 ρεἐέϊῥιε8 γεγε ΓΞ εγαί. Ἰυά. 1, ι8. Υἱά6᾽ δαρτα 8. ν. ἐπ΄ 
βύλαιον. -- Θὰ. ὄγπιπι, 165, 1Χ, 5. - Ὀψίϑϑῃ. 168..1Χ, 17. 

"ΟὟΚ ἜΣΤΙ ΠΑΛΡΒΟΛΑΜΟΝ, ΘΥῚ , πωάμδ. Ἰλοοί, 
ἴον. ΧΧΥῚ, 5. 

ΠΕΡΜΒΟΜΗΝ ἰἄδιν. ᾿ω δῦ. ἴρς. Ὅλη. ΥΨΙΙ, 9.- τϑῸ μὲς 
δρῃιδαιθβίη ργὸὺ Ὠ)Ό3, ἔδγπιθη. σευ. ΧΤΙΧ, ιν. γΙ4, Μὲ-: 
οἰιαεέξᾷ δμρρέεπι. Ῥ. ν"»γ5. δῖτδο. ΧΙ, ά, ἐν περιβολὴ ἱματίων 
μὶ χαυγήση» ἴῃ ἀπιίοί νοϑἴλυτν πη δ οτίδροσὶβ. Ῥοίεβὲ ἴδ- 
ἴδῃ δὶ πρρεβολὴ οιῖαιν 486. οορία ὀχρ ιοϑτὶ, ἂξ ἰορίτωτ δρυὰ 
“Χοπορᾶ, Ἐρὴδ6. Ἀν. 11. 6. 15. περιβολὴ χρημάτων οὐκ ὀλίγη. 
γιά βμάκεὶ Οαπετσπέ. ἔ, στ. Ρ. 648. Ψιάε εἴ δίτδο. 1,, 15. 2 
Νδοο. 1Π|, 26.. 118 περεβολὴ εἴλδιι ξίεγπιῖρρο αριβὰ Αἰλοπαο-: 

ἐν Κοΐ, 27Κ.. 

δ᾽ 



-- 

͵ 

5. ΠΕΡΙ ΒΟΛΑῸΟΣ -- ΠΕΡΙΒΩ͂ΟΝ , 

πὶ Ἰἰὺ. 1. Ρ..21. ἀαϑατρὰϊατ, οὐδβεσνδηίς ϑραηλοπιῖο δὰ 7ωϊὶα-- 
πὸ Ὁ. τά. . σον, 

ΠΕΡΠΒΟΜΟΣ,, ἀπιδέξις, τποορΐα. ΣΌΣ, ναίϊέ5, Ὥραῖ, 

1|, κι. 11 βιἰφέδιϑ. Ἐοτίδθ86 Ἰοοοὸ 22 εμέ. βοιΐρθοται 2 απ. “ 
Ὅ)2Δ, ἐσγπιΐπδ. «1ε58. ΤΥ, 12..-- ἤμθ ὁ], 2ϑωγα, Ἰοπιεα 
Ῥτορτίυπι το ρΡΊΟΠ15 ἐπ ριον ποῖα ΒΑΡυ]ομῖοα. [ 8η. 1Π]| 1. 560. 
οοὐ, Ολὲς. ἐν πεδίῳ τοῦ περιβόλου. 8011. Βα πεταπε ρτὸ ποπιΐπθ 
δρρϑ)!δῖῖνο. ἽΝδπι ἴῃ 1, ἀταῦ. ἰκλ ποῖαϊ ἐπ ογόδπι ἐνἐέ, δὲ 5088, 

΄ 

ὦ ογδὲφ, ΦΎΓΕΗδ, Θἴ, οἱ Βθη6 πιο υδγαμε δποΐοζο ποίδτιπι 
δα ΠὨδηϊα]επὶ 64. ἤοπι., οἷο. »αιώνγαη, ἰπ1. Ῥετβίοα ποῖαι ἃ, 

4υοᾶ Οταθοῖὶβ περίβολος αἰοϊϊυτ, - ΘΠ, πιγθ. ὅγπιπι. εἴ 
1 ΧΧ Εσϑοι. ΧΙ, δ, ΧΙ.11, 20. δεγοῖ. περίβολοι, τείχη πό- 
λεων ἢ περίδρομοι. -- δῆτ, απέοπιμγ αἴθ. ὅγπιπι. Ῥ6. ΧΙ. Ι, 
14. ΟΧΧΙ, 7. - ΤῊΣ Ρ αν, ογαέπθε δὲ φυϊᾶἄδη .1]. δογτα, φμΐ' 
αγπιαίἑ ἐοπιρέϊεηε οἰπροδαπί. “[7με. (9) Τλοοαά. 4 Ἀρ. ΧΙ, ὃ. 
ἱΖΣειῖρ. δορέμπι ἐοπιρίί. Ποδσρἧ. «4. 7. ΤΧ, γ, 2. ἀρρε]ϊαὶ τὸ ἱερὸν. 
ὁπλίσμένον. ΤΑεοα. ἵν. ν. 15. ϑίῖταο. ἴ,, 5. ἀνάλημμα ὑψηλὺν 
περιβόλου ἱεροῦ, τουΐπιει Θχοθίβυσι ἀπιδέξεις τοι ]}. 2 Νίδοο. 
Ἰ. τ6. εἰς τὸν περίβολον τοῦ τεμένους, ἴτι ἀπιδέξιηι ἀὰπ ρογείσιιπε 
εν τι. γιάθ 6ὲ 1 Ίδοο. ΧΙΥΝ, 48. εἴ.2 Μίδοο. ὟΊ, 4. Δοίϊις: 
110. 1. 6.1. Β6Ρπι. 9. οὗ δὲ ἀνειμένος ϑεοῖς τόπον, ἄλση τε καὶ τέ" 
μένη͵ καὶ ἕρκη, καὶ ὁ περὶ αὐτὰ κύκλος περίβολος. . Περίβολοι 
Σητοσρτοῖθ σγοίδο δὰ α Νίδοο. ὟἹ, 4, βεπὶ ρογέξοιδ ἐσπιρέϊ. 

ΠΕΡΒΩΜΙΟΝ, τορέμπι αἰδαγὲδ, δυῖ φιξαᾳφιεἑαί οἶγοα 
αἰέαγοροη ξέν αἱ 65, ἃ περιβώμιος, φιὲ οἶγοα αγάᾶπει δέ. ΠΝ, 

᾿ ἤμοιδ, Δἴφῃμ. ἃ Ἄορ. ΧΥΤΙ, 16. Μ4]16 “Μοηεζαμοοπέμε ἴῃ Ἡΐοχα- 
φίϊο περιβώμιον δὰ πγείε ἴδ 4 απ ᾿ηϊογργείαξοιθπι «(φωίέα 
χοϊὰτ, Νπι ραδγιΐαι νεῦρα καὶ ἐποίησαν ἄλσος. περιβωμιον 
το ϑ0πηΐ “φωζξίαθ, 864 5ῖπ0 ἀυρῖο ϑγπιπιαολέ, ὡξ ἰῃ δοαθθη- 

Ἢ Ἐἰρυ5 ἀοοοδιζατ, ρατγῖῖπι περιβωώμεον 681 ἢ. ]. πρδειιην ἃ ἀαἰΐαπιθη- 
ἐύπι, 400 οβεθμάδγοίυς, Ὡθπ ἀθ αυονΐβ ἐωσο, 5εα 46 ἔμοο 86" 
Φ7Ὸ μ. Ἰ. ΒΟΥ ΘΟ ΘΠ 6886. Ε Οτία886 ἀΠΟ606 ἸΘρΘ6ὴ ἀτπιηι εδῖ περὶ 
βωμοῦ. αυῖ περὶ βωμῶν. Ἴλεοα, ὅγπιπι. 4 Ἀ6ρ. ΧΧΗ͂Ι, 4. τὸ. 
περιβωμιον. ΤΌ. ν. 7. ϑγπιηι. ἃ Ἀ6ρ. ΧΧΙ, γ. ἐν τῷ τὸ περιβω- 
μέον. Νίδηποαπι οἵ τη 11 18π|ὶ 6888 Βᾶπο νϑγϑίοπθαι,, γῈὶ 6χ ψϑγθ 8 
ἐν τῷ τὸ ἀρράατϑῖ. Τιδσυπαπι Βα ρρ]οῖ ποῖδ Βοχαρ]ατίβ δὐ, ΧΥ͂ΤΙ, 
16. 6 4.8 νοτβῖο ϑδκπιπιαολὲ ἰἴα τοϑιλιπθηάα δεῖ; ἐν τῷ ἀλσὲν 
τῷ περιβωμέῳ. Αρυὰ ΓΧΧ ᾿Ρἴάδη ροβὲ τοῦ ἄλσους δὁποιϊάοτυπί 
ψοσθα: ὃ ἐποίησεν, υἱ 6 νοτεΐοπα Κμέσαξα ἀρρατοῖ, 4086 Βᾶ- 
Ῥοῖ: ρμοϑμὶέ φμοφια ἑαοίμπε μοὶ, ψμθην [δοογαέ, ἔπ ἐσπερίο. -- 
ΣΌΞ, ϑομέρεϊέθ, ἃ Ῥαν. ΧΧΧΙ͂Υ, 5. αὶ ἴαπιεῖ ῥσὸ περιβωμίων 
αἰ: βωμῶν ΒαΡΘπς. Οδβδἔθσυπιν ρὸσ περειβώμια δε περεβωμίους 
λοτο]]εροπάα ρυῖο ἑάοζα 860 δἐπιμέαογα ἑαοίογιρι αγὶϑ ἐπιροϑέέα- 

ΟἾΝΔαι ὃ505 ξαοέμηι δομίρέιπι οἰραϊβοαῖ. 

Ἱ 

᾿ ͵ 
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ΠΕΡΙΓΙΝΟΜΑ͂Ι --’ ΠΕΡΙΔΕΙΠΝΕΩ ϑ39ι 
ΠΕΡΙΓΙΝΟΜΑΙ͂, αὐἀροπῖο, αὐθιπι, ϑιιρδγϑεα, δρενΟ, 

φίποο “Ἄγ, ὁαἑδέο, δγπιπιη ΟΟὮΕ]. 11,2. ὅ τε γὰρ περιγέγονεν ; 
φυΐᾷ οἱ γοϊέφειμεπι 6ϑῖ ἡ δὰξ: αυϊά φοπιπιοαῖἑ θαὶπαθ οαρὲεῦ Κωέ.- 
ξαίμϑ: φιλία εἰ ργοαίεγἐξ ἢ «55 βοᾷ, Ὁ, ργᾳοναέεο αἰϊοιὲ, ν, ο. 
ἑμοίᾳ͵ αμὲ δείίο. ὅγπιπι. 1 ϑᾶω. ΧΥΤΙ, 9. ἐὰν περιγένηταί μοιν 88 
νίοογὲξ τηὴο. ἴπ ἰόχῖα ὨόΡτ, Ἰαριζυτ: δὲ ροέογὲέ πιδοιόπι ρωρτιαγδ. 
510 «Δοζέαπδ Κ΄. Η. 110. 1. ο. 8. περιγίνονται τῆς ῥώμης τῶν - 
δρων οἱ βατραχοι τῇ σοφίᾳ» τᾶπδθ ῥτυάεπιϊᾶ δυρετδαὶ ἢγάτο-' 
τυμα τοῦυτ. - ᾿γῖδε, ὀγιαϊἑξέο. - ὅγπιπι, ἴον. ΧΙ,, 4. (ΧΧΧΙΧ, 
52.) 1,ϑρῖϊ ξοτῖα886 Ὁ533", - Ῥτδοίθγεα Ἰϑρίτυσ  Ραγ, ΧΧΥΤΠ, 10. 
κατὰ τὴν περιγενηϑεῖσαν αὐτῷ σοφίαν, υδὶ ἴπ ἴοχῖα Βοῦτ., ἢἷ-, 
ἈΠ ργοὸ μοὺ νϑῦθο Ἰερίἴωτ. 2 Μίδου. Ψ]Π, 25. τῶν περιγεγονό-- 
των. 868 Ἰοροπάυηι ἰθὶ 6δὲ παραγεγονότων. νοηεθπξέξοπε, 

ΠΕΡΙΓΔΑΎΨΟΣ,, οἐνοιπεδομέρέθ. ὈΝΆΛΌΒ Ρ]αΣ, ἀρογέξος 
ποϑ. “14. Ἰλδοα, κι Ἀερ. ΥἹ, ιὃ. περίγλψφα. Ν.Ί,. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΝ, οἰγομπιδογίρίϊο,᾿ αἰεδογίρέϊο μον οἱνγοῖ- 
πωπε, δἴϊααι ραμρεγέαϑ, γέϑ αγοία αοπιΐ. ἈΝ, Οὐγοχοέϊεδ,, ογδὲᾷ 
εἰγοπαπαο αἀδδογρέμα. ὅγπιπι, Ἰον. ΧΙ,1Π, τά, δῖταο. Χ ΧΙ, 
“8. οὐ καταφρονητέον γὰρ αεὶ τὸ πίερεγραφῆς. οὐδὲ ϑαυμα- 
σιὸς πλούσιος νοῦν οὐκ ἔχων: ὉὈΡὶ περιγραφὴν ὃζ νεὶ εχ ορ-- 
Ῥοδβίτο δρραγεῖ, εδ"ῖ. ᾳ. πτωχεία ν. 27. [68 ἀπριμ δέα εἰόπιδ, γὸᾷ 
οἰγοιπδογίρέα θὲ ἀγοέα. ; Ὁ 

᾿ ΠΡΡΙΡΑΦΩ, οἱγομπιδογὲδο, οὐγοὶπο αἰοδογίδο. ἈΠ. 
ϑγπῖπι. ἴον. ΧΧΥ͂Ι, 10. περοέγραψεν, οἱγεομπιϑογέρδέξ. ν “ον 

ἘΠΕΡΙΎΡΙΣΙΜΑ͂. πιι5', ἀπρμΐμ8. Τώενῖς, ΧΤΥΧ, 27. 866. 
εοἄ, 106. υδὶ παρηγύρισμα 4υϊάθαηι͵ δι ρτγαβοσιρδὶξ τθοθπ8 πιᾶν 
π08, 864, υἱ τεοῖθ πιομυϊτ Ποἐπιοεοίμδ, Ἰεροιάυπι περὶ γύθισμα. 
Ἐ5886 δυΐῖοιι νἱάἀοτάτ εἰυδάδιῃ οτΙρ 8... 80 περιγυρίδας 6δἷ περὺν» 
γυρίδα ἱπι Τιοχῖοὶβ Πεεγολίἑ, Ογεεὲ Μ5.8., δὲ Ῥροξἑξ, 1. 6.., 118 
ΘΧΡ]ἰςαπέῖρυδ, περιφερείας δξ περιφέρειαν. Ἐπ ἴπ ΟἸ]οβδασὶρ 
Ῥωοαὴρσὶδ, ᾳφαδηᾳυδηι ποπ τοροηδῖασ ἰρϑυπι περιγύρισμα, Ὠᾶ- 
Βεῖυν ἴαπιδη γυρίζειν, κυκλοῦν, οἰγομπιῖνε, αι θαμὰ οοβρῃδῖαπις 
δ0.}. ἴῃ τοϊυπάμ οἰιμδηοατ! τοηϑυτα Π6Υ; δο]εδδῖ, δὲ ἴῃ 188 
ποϊΐομδ ρομίτας δῖο περικυκλώσεις ἂν «4φμέία, εἰ περιξυρή- 
σέτὲ ἃ ϑγπιπιαοΐῦο.. ᾿ 

ΠΕΡ ΓΏΝΙΟΝ εἰ περιγωνίσκος, 'πογπιᾶ, γορΐα, ὭΣ ΧΡ, 
απριέμδ. ἴφμ. ἴε6. ΧΙ Ι͂Ψ, 13, Ἐοτιαββὸ δογι δθηάμμι δβῖ πα- 
ραγωνίρις. δυϊ παραγωνίσκοις. ΟΣ ΒΕΡτ, ποῖδί πογπιαπὲ, δ 
ἰάδο 510 ἀϊοῖα νἱἀδῖως ΟΡ δηρυϊθηι τϑοῖαπι, 4πὸὺ σοῃδῖαϊ, αὐξ΄ 
εδβῖ το] αποταπι Δ ρΌΪοταπι ' οἴ αι ἴω πι Δουτοτια ἴασαι ΟΡα 
Τυδοτιαὶ ΠΟΙπᾶ δῖ τηϑηϑητα. ἴάδο αυ 0486 1π μ]016]} ΠυμΘ ΓΟ 
ἢ,1. ροηπίξυσ, αοά ποτηιᾶ σοπβίδι ἀπουιε Ἰαϊοσῖρυθ, αυΐθυ5 
Ἰπο]υδαίυν δηρΌ]8 γΓδοῖυ8. ᾿ 

ΠΕΡΙΔΕΜΠΝΕΏ, δρωΐωπι Πιριεῦνο οοἰοῦγο. Ἰλ. ἢ ΗΤΡΒ. 
δοπιειῖον'6 Καοίο. 4 ὅ88πι. 1Π], 55. ἦλθε πᾶς ὃ λαὸς τοῦ περεδει-- 
πνῆσαι τὸν ΖΙαβὶδ ἄρτοις, νεμλοδαῖ Ρορυ]υδ οπιῃῖβ,, δ σαπι 
Ῥαγίάο ορωδωπι Γωποῦτα οοἰσόγαγεί. 1ιὰ Βὲέείξωδ. δεὰ 4υϊὰ 60η- 

“᾿᾿ Ἵ2 
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νένέα Ἰωναὗτὲα 5. ράγεπεέαίία ταδιῖταϊ δοϊοθδηξϊ ποῦ δῸ 1ρ5815 1ὰ- 
δηιραδ, δ6ἀ αὖ διηῖε18 Ἰυροηῖαθβ σοῃβοϊδίατ8 (ΟΟηξ. [Θτγέπι, 
ΥΙ, γ.}), τϑοῖϊτιβ δίπο ἀυρο Ἀ, 1. Ἰερογθῖῃσ περιδειπνίδαι, 

' οἰδαγα, οοόπαπι ΡαγΩΥα, οἶδοδ ἀὔενγα, αἱ ἀπκδῖαϊ Ἀ. 1]. ἔπ Οοὐ, 
«Αἰ6κ. ἀἴαυδ 1086 ἐοχῖαβ μα Ότ. ἢ.]. ροδῖῃϊαι. ϑεὰ Βαυὰ ταῖο 
ψοερὰ ἴῃ ἕω ἀδείπδηῖα ἘΙΡὮ1]1166 ΘΧρ τ οδ ἀδ διηἴ. 

ἘΠΕΡΙΔΕΙΠΝΙ ΖΩ. ιὰθδ βυρτὰ 8. ν. περιδειπνέω. 
ΠΕΡΙΔΕΈΜΠΝΟΝ, ὀριζωπι ἔωποῦγο, οοόπα ραγεπέαϊ,β. 

Ἐν. Ἰοιθη). Υ. 20. ἔν περιδείπνῳ νεκροῦ, ἴῃ Θρμέο πιοτῖυϊ, 
810 δὲ ϑιυξάίαϑ ταδιοταὶ περίδειπνον τῶν νεχρών. «Ῥλοέέωθ ἴμες. 
ο. 305. περίδειπνον, ἢ ἐπὶ τοῖς ἀποθανοῦσον ἑστίασις γενομένη. 
ἩΗενοηγπιμδ ἴῃ 7εγόπι. οὐ1θ, 7.: 3͵ογία αμέεπι 68ὲ ἐμρεπεϊδιιδ 
ἤέννγδ οδοβ δὲ ργαθραγαγ οοπηνένία, φιαθ Ογαδοὲ περίδειπνα 
ψοσαπὲ, φΦὲ α ποδέγἐβ νμἶρο ἀρροϊδαπξμν Ῥτθυιῖα! α, ἐὁ φιού 
Ραγεπέέδωδ ἐδεδέω οοἰεδνεηέμγ, ΟΟΔΕ. Νίοοἰαὶ 46 Τιμοέμ Οταεο. 

, δ 30. Ρ. 282. 2. 05 απὲπι. ααἱ ϑδογίρέ. Ογαφθο. Ὁ. 25. Τοιρ- 
ἑαοὲ απαΐ. δαον. ΚΓ. Τ. Ρ. 270. εἰ Σοδοσίϊὲ αὐἶνογα. δαδν. Τ. 1. Ὁ. 66. 

ΠΕΡΙΔΕΊΞΙΟΝ, ἀοαιναῖο, ἀγπιὶζία. Ὁολν, ἐπιαιτὶθ, Να, 
ΧΧΧΙ, 50. 864 νἱάεξων 1δ0᾽1᾽ οτὰο νουδογυμ ἸγΟΥβι.8. 80 πέρι. 
δέξια - δα 1819 ταξδεεπάπτν 6556. 169 οἱ Εχοά. ΧΧΧΥ͂, 21. 
δὲ [ἴε6. 1Π|,19. ὉΒὶ ρχὸ νοοϑ περιδέξια τὶ} ε8ὲ ἴπ ἰοχία δέ- 
Ῥχαῖοο. ᾿ ͵ 
; ΠΕΡΙΔΕΡ̓ῬΆΑΙΟΝ, 86ὰ τϑοϊΐυβ περιδέραιον, ἀπιϊοέμ8 

Ῥεέσεια. »“ὩΦὉ. 7πο. ἘΞδοἢ. ΧΥ͂Ι, το. περιδέῤῥαιον (βὶ φαϊάθαι 
δου νοοδραϊιπηι δ80 ]000 Ἰαρίτωτ, 1.). Ὑ14. ϑέπιογεδα Ζοχ. ἀκοῦν. 
5. Ὁ. ν. Τλοέξιιδ 7,65, περιδέῤῥαια, περιτραχήλια κόσμεα. Ζοπα- 
᾽686 ες. 00]. 1556. περιδέραια, τὸὼ περεεραχήλια, δέρη γὰρ ὁ 
τραχηλος. ὶ 

ΠΕΡΙΔΕΩ, οἐνοιιὲρο. "γον. ἔρο. Τοῦ. ΧΙ, 8. περιῶ 
᾿ δῆσε ξζωνῃ ὀσφύας αὐτῶν, οἰτοιπι] ραν σοπδ ᾿απῖθοβ δοτητι. 

ΠΕΡ4Ζ1Π40᾽ 422, οἰγομπιαμρέϊσο, ἑπνοῖνο, Ὦ. 6. οδίερο, 
οοπνάδος Τυάϊιῃ. Χ, δ. περιεδίπλοσεν" πᾶντα τὰ ἀγγεῖα ἑαυτῆς, 
Φοηναξαδαὲ 86 οοἰέροδαξέ οανηΐϊα γᾶβᾶ δυιᾶ. : 

ΠΕΡ,ΔΡΑ͂ΣΣΟΙΜΑ), ττομαεν ἀρργελοπαίο, οἶγοωπι- 
»ίδοέον. Ῥλγ τοδονο. ΟΡ. Π1Ι, 15. περιδραξαμένου 860. 6. 
Οὐυπιρὲ. ἈὈῚ Α111 10τὶ ἐπιλαβομένου Βθδπι. Περιδραξαμένου ἀθ-» 
δυο πι 68[ 6Σ 4110 1ῃτετρτθῖθ. ῳϑλοξέμδ Ζ,οχ. περοδράττεσθαι, 
περιέχεσθαι. - ᾿ 

ς΄ ΠΕΡΜΜΡΟΜΉΝ, οἱνοιέέμθ, ἀπιδέέωϑ, ἰἴθιι οἱγοιέπιοτιτβα- 
ἐΐο' Ἰδροίἑαπαξ οαωδα, περοΐίαίζος ΠΝ, - αἰγέμηι. δγπιπι. 
Ἐ 6". ΧΙ ΠῚ, τά, περιδρομήν. - 05), περοέϊαξίο,, πιογοαξι- 
γα. ἔπο. Ἑποοι. ΧΧΥ,ΙΙ, χ5. 051 δπῖπι ρτορτῖθ 6βὲ ἴ. 4. πέρι" 
τρέχειν. : ": 

ἘΠΕΡΙΔΎΩ, «αιἰἰΐοθ ὁχιο, ἀοέναοέξο σοδέϊπιστιἐὲθ δροϊὶο. 
ά Νίαςο. ἾἼ, 2. ΦΛοέξιια, δ». περιδύεται, κρύπτεται, εἰςδυύξται 
8. 860. 811085 οοἀᾷ, ὑποδύετας. Ἀδοιὰ8 ἀποδύεται. Οετῖο 11ε47- 

νᾶ ω 
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εἶ, ἰω8 Βαροῖ : περίδυδο»ν ἀπόδυσο; εἴ: περιδύω, ὅμοιον. Αἂὰφ 
Ἠοπιον. 7ἰδαα. λ΄. χο00. 

ΠΕΡΙΕΙΔΕΩ, οἰνγομπινοῖνο, ἑπνοῖνο. Ἦσϑηη ἩΠΒρ. 
οὗγμον. ὅγπιπι. Ῥ6. ΟΧΤΙ ΜΠ, 4, περεειλεῖτο. - δῶ, ροπο. «ἴηι. 

-« 

ὅγπιπι. οἰ 7πο. οῦ. ΧΧΧΥΤΙΙ, 9. περιεέλησα. 864 101 ποι ἔδπι" 
μουταίοο Ὡτ, 4υδριν ἔογμι δ μοργαΐοαθ δὴ Ὁ, ροπθγα μθς 
δἰἱπιεπέωπι, τοβρουᾶει. Αἀάο Σμοίαη. ΑΑϊσχ. Ρ. 4ά8ο. Ὁ). Τυάξεἢ. 
Χ, 2. σοπνοένἑἐ,, τοῦ γόπιὶ ϑοροποηίἝαπι. . Ὡ κ 

ΠΕΡΙΕΛΛΆΡΜΜΜΑ, ἐπνοίμογεπι. Ὠ45 » ραϊίωπηι. δγπιπι. Ἐμ- 
ξοοῦ, ΧΧΧΥΙ, 24. περιειλήμασι. Ὑιάθ ἀυοᾳυὸ “Ροέμοεπι 
ὕπαπι, Ὑ11, οι. δὲ ϑελοί, Ανἐδέορᾷ. αὐ ΝΝμῦ. ν. το. 

͵ὔ 

ΠΕΡΙ ΕΠΜ]1]. ϑμρογδθιοπε, διρθγϑέθδ διέπι. 41», νἱαθο. ΤΟΌ. 
ΧΧΧΙ, 21. ὅτε μοὲ πολλὴ βοήϑεια περίεστιν, φυοά χηυ]ζαπι ταϊΣ Ὁ 
δυρεγοϑέ ΔΧΙΊΙ Ια. -' ἼἼἾἸὩ, δωρεγείθε. ἴον. ΧΧΥΠ,, χ5. οἱ 
δὲ περεόντες αὐτοῦ, δωρογϑέϊέοθ δαΐδτα οἷτ8. Οὐοπέ, 2 ΝΙδοο. Υ͂]], 
"4. ΧΙΥ͂, 10. οἱ “εἰέαηπν Κ΄. ἩΙ ΤΥ͂, 27. εἰ Χ, κ6.. ϑωίαίαδ οἷ 
15. Ογνε ὲ 418. Βτόπι. περιεσόμεθα, περιγενησόμεϑα. Ἰᾶάθιι 
διιἑάαβ: περίειμιγ)γ ζῶ, ἔτε σωζόμαι. Ἐπ τατϑυβὶ περιεῖναι» ἐν 
βίῳ διάγειν. ζῆν. ᾿ν 

ἘΠΕΡΙΈΕΜΜΗ1), 4. ἃ. εἶμε περὶ, δο, ᾿ οἶγοιπιαο, οδαπιδείὶ 
ἰο. ϑᾶρ. ὟΠ1, 1δ. περιήειν ζητῶν, ὅπως λάβω αὐτὴν, ἢ. 6. 51.» 
ἀϊοδο φυδόγερϑηι, αυοπιοᾶῦο πδποΐδοοσεσ 1}18πι|. Ζυιμοέαῃ. Οοπ- 
φὲν, Τ, 1Π1. Ρ. 427. εἃ, Πείέπ. περεϊων ἐν κύκλῳ. 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΣ, σοοπιργολοπάδηδ, δοπιρίδοίοπδ., ά ' 
δου. Ἱ, 20, φύσεις παϑῶν περιεκεικαὶ, Ῥεττυνθαιίοπο8 κα" 
ἐἰξϑὲπιθ Ραέεμέοα. Τλοέξμα ζον. περιξκτεικῦν, πὲριἔχον. Ζοημᾶγαϑβ 

Ζ,εχ. ὁ0}. 1556. περιεκτικὸν, τὸ καϑόλον. ἢ τὸ ἐν ἑαυτῷ τὰ με΄ ὦ 
ρικὰ συναγὸν καὶ ἀναπληροῦν. Ὑ᾽ὰο αὐυοᾳῃο ᾿εεγολέμπι 8. Ἀ. ν. 

ΠΕΡΙΕΡΓΑΖΟΜΑ͂Ι, ἐπ γνοδιὸς διορογναοιιέδ ορεγοδιι8 νθὲ 
Ομ ἔοδμδ δπθὲι, Ομγ086 ΩΡῸ, ΟὨΓο86 ἐπᾳμῖνο. ὩΠΌΣ, φμαδΊος, 
Ῥεγοοπῖοῦ, ὅγπιπι. ΟΌἾ 6]. 1, 30. περιεεργάσαντο πολυπραγ- 
μοσύνην, ΘὈτῖοδ6 βδοῖδιϊ δϑυηΐϊ ΡΟΙΥΡΓΘΡΠΟΒΥπθα, ὃ. 6. 5οέδὲ- 
οἱὲ δὲ σμγζοϑὲ πὲπιΐπε ζωογπὲ 616 τιμδεΐθ τισροέδέθ. Ἰῖὰ Ζύμδὲμα 
ἴῃ ἔγαρπι. Ἐοέ. 7πεἰ. ΟΟ. Ῥ. 1071. -ἧ Αὠὗπ, ἰάσπι, δγπιπι. ἃ 
885). ΧΙ, 5. περεειργάσατο, Θμγέοδε ὧαο δἐμαϊΐοδο γεφωΐδὶνέέ. 85 
16 υϑὺ8 681 80 νοσθ Ἀ.]., ϑδγπιπιαολδμο. Ῥτανὸ δηΐπι ΘΟ 51}10 
δυδοορῖδ ὁδὶ ἃ αν: ἀθ δαθο σαν βϑἰτίο, δὲν. 1Π7, 22. ἐν σοῖς 
περισσοῖς τῶν ἔργων σου μὴ περιεργάζου, ἴπι ἰδ, 4186 βῃρατνδ"» 
οὐὰ δυηῖ 1 τοῦυβ τοὴῖϑ,), 6 δδέο οιγίοδιϑ. Τίαίο ἰῃμ «4ροί. 
οδΡ. ὅ. ἀ6 ϑοοταῖε : περιδργαάζεται ζητῶν τά τε ὑπὸ γῆν καὶ τὰ 
ἐπουράνια. Ἑξφοάθαι δόηδὰ ψογθαπι οοουττῖϊ ἴθ ξιδραιθηῖο δρυᾶ 
διίάαπι: ὃ δὲ περιεργασαμεένος τοὺς οἴκους (ουτ δυτίοδο ἰπνε811- 
δϑ88εῖ 8666), ἐν οἷς συντρέχοντες ἐκκλησιαζουσι, τούτοις συνἕ- 
σχηκε. 1ὰ6 διρίάαπι ἴὰ περιεργάσασθαι, 4π8αι γψοσεπὶ πι8}6 1Π- 
ἰοτρσδίδτος περιγενήσεσθαι. Οοπέ, εἰ Παπιέγεδέιιπι ἀθ ῬΡΕαφ 
Ῥεπίσοοπέ. ο. ὅθ. Ῥ. 216. εἴ ϑιεέοογεπυ 1λ66, Τ. 11. ». 670. ᾿ 
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ΤΠΕΡΕΡΓΕΊΙΑ, νεὶ ΡΝ περιεργίᾷ; σμγἑοϑέίαδ, ΩΣ 

4. φονἐεπιρίαεΐο. δἴτδο, ΧΙ, 48. ἀπὸ περιεργείας παιδίσκης αὖ- 
τοῦ, ἃ ομγέοδα δοπέοπιρίαξίοπο ΔῈΟΣ 186 δῖυ8. δ ἐθέξια ἀ886η11- 
ἴυς Ογοϊίο, αὐυἱ ]ερεπάμππι σοηβοῖ περιεργίας. 78 4}185 γοχ 
ΔΟΙΙΒῚ δ01]6ῖ, “ολὲῤίδ5 7“. 1,10. 1, ν. )5. ὀφϑαλμοὶ καὶ ὦτα πολ- 
λὴς γεμιζόμενα περιεργίας. οουὲ δὲ δυσεϑ πὰ]ία ουγίοβίϊαϊε ἴπιν 

ΟῬΙεἴδο. Φιμοΐαη. Ὠ αέ. “4ροἹ]!. οὲ Κμίο. Τ. 1. ΟΡ». Ῥ. 109: ὑπὸ 
“σεεριεργίας ἄχρι τοῦ ἄδου κατίοε, Ῥτᾶθ ομγίοπίέαίφ ἃ λΆΡΟΓΟΒ 
Ὡϑη]06 ἀεβοθπάοστοι, Υ1ά6 εἴ ““εἰΐαπ, Κζ. Η. ΧΙΠ, κι. Ρ. 710. 6ἀς 
Οτοπον. 8ο Εμδίαεῆ, ἐπ Οὐ. ἀ. Ῥ. ὅ2, 32. 
“ ΠΕΡΙΒΡ̓ῬΧΟΙΗ͂ΖΙ, οἐγομπιδο, Ῥέγναρον, ἴῖἴ, σαϊίξαε οἰτ-- 

ρμπινοηῖο. ΔΊΩΝ » “Ἵδ͵δ, (πουλθὴ ῥτορσ. Εζϑοῦ. 111, χ5. πε- 
οιἾλϑον. Ιερεταδξ ξοτία886 ὩΛ5Ό Ἀὰϊ 51 Ν. - ἘΝΦΣ ὙΝ ὝΣΜ, σε 

, δὲ (οταῖ) ογφαϊέον. κι 88πι. ΧΧίΪ,.. “ἃ. καὶ πᾶς περιερχόμε-- 
φος. Ουἱᾶ Β6αυῸΣ πᾶς ἐπαιτῶν, νοῖρα Βαθο 1ἴ8 νϑεῖὶ Ρο556 
δῖαιθ δάεο ἄἀδρεσθ τἷῃὶ ο] πὶ νἱδθθδηζασ: οπππΐδ οἱγοιέθηδ 
γπεηίοαησὲ οσαώδα. ϑοὰ Ἰοοὰπι δοουγαῖΐυβ σομβι ἀδέδηῖὶ τὶ 
πῦμΟ πᾷ66 ἘΣἘΡΙ]ΙΟδΙΟ ταϊη 8 ρου 1}18 νἀ θῖν. ϑιιπιτὶ ροϊαϑῖ 

- φῖ ̓ αυλιθροι ἔΔο1}6 μοὺ πιϊξ οοποϑάθι, «“φωέξέαθα ποτ θῃ [Ἀ]80 
Βυΐο νοσδϊοπὶ ργδεῆχυμι 6586. Γδ8 ΡΟΙΣῸ [10 σΟΔ] 1886 ψαΓ-- 
δἷοπθδ, εἰΐαπν ὭδιηΟ ἔδοῖ]6 1ΏΠοΙ88 101ῖ, ΑἸἸΟΙΟΥ νϑυϑὶ 8 πὲ- 
Θεἐρχόμενος Ἰερὶν 5 συπὶ τ, φυοὰ Δ64.6 δ6 περιέρχεσϑαι ἴῃ 
φοπήμδ. ΗιρὮ. ἀεσέρενθ, οὐγοιπνδηῖγα ποῖαῖ. Ψοτὶὰ πᾶς ἐπαυ- 
ἐτῶν δαὶ διιπϊῖ ππϑγὰ ἱπίδγργοϊαιο σϑεροόσζαπι δηϊθοδδεπείαι 
ΩΔ]16 1π|0]] οΐοχιπι, δυῖ δογῆπῃ δυοσῖοι ἔΐπ τηθῖο μαδυϊ ἔοτ- 

, χηυΐατα δὴ 3) 4086 46 ἐὲδ Δἀβιθοϑῖον, φμὲ αἰέογπε αὐαεδοπι 
ἐπιρίογαπε. - ὮΠ ΗΙρὮ, ἃ 5, σἐγομπιργοἠϊοτιο, ἐπ ογὕεπι γα. 
40. οἰγομπιθο,. ΑἹ. Ῥδ. ΧΙΙΥΤΙ, αι. - δ΄͵), ἀἰοδοοποῖο, ΘῪ πιπι. 
860. τηᾶτρ, οοα. δὅ. “ἤούπι. Ταᾷ. ΧΙ, ὅ7. - 5250. 1οβ8.ὄὕ. ὉἹ, ιὖ. 
περιηλϑοσὰν τὴν πιόλεν » εἰ σε ΝΕ σθοη. 146 οἱ ιοϑ. ΧΥ, 
10. ΧΥΤΙΙ, τά. 1 δάπι. ΧΙΥ͂, 20. ἱἕνεκεν τοῦ περιελϑεῖν τὸ πρὸσ- 
ὠπον τοῦ δίματος τούτου, οἷ ογοιπινεηέγοῖ ἔδοϊεβ ψ6] " ἔουτιᾶ 
Βυΐϊυ8 86ΥΏΟΏ18. ΘΠ ΟΣ νογρθυπι Οσαθο 18 8188 ὈΒΌΣΡ ΤΟΥ. 
ϑδϑιυΐάας: περιέρχομαι : ἐνεδρεύω, ἐξαπατοΐ, σοφίξομαι » ὕὑπέρχο- 
μαι. ᾿Αριστυφἄνης᾽ Σκέψασθε δέ μ᾽ν εἰ σοφῶς αὐτοὺς περεέρχο- 
μαι; τοὺς οἰομένους φρονεῖν καέ μ᾽ ἐξαπατύλλειν. τα ᾿8θ0, 

᾿ οὐβεενδηῖα Αἰ ὔϑέονο, Ἰδραιῖωυτν τὰ ἰφμὲέ, Ρ. 555. - ἜΞ.), ἐγαηδ- 
 Φ0. ἴο8. ὟΙ, 7. - ἢθ5, οὄγιογ. (4. ὅγπιπι. ΤΆ δοά. Τ28.. ΕΟΥ͂ῚΪ, 

26. περιελεύσεται. Ἠϊεγοπγπιῖιδ Ἰπτουρτθίατασ : σμποέα οἐγοιοπι» 
4αἱ. Ἐκ οεαάεονίδἐπὶξ (1πι Ἰιοιῖ8 δὰ νϑτβ. 1δῖ. Ρ. 255.) βϑῃτϑηία 
περιελεύοεταν τι περιειλήσεταν υυαῖδτ ἀππι 68 χα ἴον. ΧΧΧΦΥ͂ ΠΠ, 
9. 61 ῥβα)ια. ΟΧΙΠ, ά. - ὑλῶ, αἴδοινγο. Ἰ0Ρ. Ἱ, γ. περιελϑὼν 
τὴν γῆν, ρεγναρ αἕι8 τοτγδτι. “41. 4 88πι. ΧΧΙΨ, 8. “περιῆλϑον. 

ΠΕΡΩΣ ΧῺΏ, οἐγοωπιαῖο, ἰοοπιρίθοέον, δρ κε δῦ; οὗπρο, οὔέερο, 
οογεέξηδο, "απ, οἰπρο. Το». ΧΧΧ, ιτὅ. - ηξιε, οοπιργολοπάο, ον οιιπε» 
(ἴα. αἴϑατα. ΧΧΗΙ, νι Ῥο. ΧΨ ΤΙ, 5. ΟΧΙΥ,ὅ.- ἤγ51 ὁΒδ] ἃ. ρϑγένεγδο, 
19.0.84. ΥΗ, "ὃ, 860. Οπίδ.: σφόδρα ἐχστασει περιεἰζύμην:- ἩΥΊΝΩ 

ἐ 
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ἩΙΡΒ. ργοΐοπσο. α Ῥατ. Ὑ,, 8. - ἢ")})ὴ ΡΒ. 8ἃ ἢ». 2 ῬΑγ. ιν, 5͵ 
Ῥβ. ΧΥῚ, 11. ΧΧῚ, 17. - Ἴ5 ΡΊΒ. οσἶπρο. Ῥβ. ΧΧῚ, τῶ. - ἌΔῊν 
ονπιδάο. Ἰϑτειι. ΧΙ,ΥΊ, 5. ́ περιέχομενον κυκλόϑεν. ϑυβρίοοτ 
ῬΡοβῖ περιεχόμενοι Δ] αυἱά οπμ β5 τη 6580, ν΄, 6: φύβῳ δυῖ εἰμι 
414. Εοτῖδϑ8β6 ἴδπιθῃ Δ ἀθ οὈϊδοίο ὑογπιἐηΐδ, Ὡθρα σα 
δἰϊδιι8 μπαέφισ οἱπιροπιέδιεδ ΘαΡ] Ισᾶταηξ, - ἜΣ. ομδίοαϊο, δ. 
ΧΧΧΙ, 0. ἀπὸ ϑλίψεως τῆς περιεχούσης μέ. Τιϑβθτυαπῖ ΣΧ ἃ τᾶν 
ἀΐοα ἬΝ, ργοπιθγθ, ἀγοέαγθ, ἴα αἴ ΒΡ ἀμ ἀΌμι 51{ σι, ν6] 
ΡΟ Ἂς βερετυπε ΠΣ, "πὶ ἬΝ Ῥᾶτῖ, ΝΡ. ἃ ὋΣ, οὐδαθοιιδ. Ἐ 26. ἢ, 
ΥΙ, 12. ὁ περιεχομένος, οὗδοοομθ. ἴϊὰ φποαυθ, Ζ)οοσοέϊοπ. «“- 
Ὧν ΡΙΒ. οδέφσο. κι Ἄδερ. ΥἹ, 16. 20. 21: ὅλον τὸν οἶκον περιἕ- 
σχὲ χρυσίῳ ̓ ̓Ἰοπηι ἀοπιῆπι οδαπεέξ δῦτο, ΨΙ86 δὲν. 1ὅ. 20. 
δή, - Ὁνὼ, ϑρέγπσ. Ἐ26ΟΒ. ΧΥΙ,56. Εῖθοτο σουϊθγυηῖ, 5. Ἐ Β6Ὑ. 
ΨΗΙ, 7. πολλὴν ἐπιστήμην περιεῖχεν, τοᾶρτδπι αὐ[έδμέέ σατᾶτι. 
Κμῖρ. ἐπ δὲδ ϑγιΐπν Ἐδάγαβ παρσπιαήν αἰἰδοίρἐέπαπι οδεέϊηποδαέ, 
Οοηξ, Εδάτν, ΥἹΊ, 10. Ἐοτίαϑβθ ἴδπιθη δὶ Ἰεροπάμπι εϑῖ παρεῖ- 
χέν. ἃ Νῖδοο. ΧΙ, 16. ἐπιστολαὶ περεέχουσαι τὸν τρόπον τοϊτον; 
εῤίδέοδαο, φιμάγιεηι ἄοο σγα " αν ϑϑεπιδηέμπι, Οοηξ. Αεοῖ. ΧΧΤΙ͂, 
"5. 2 Νῖδοο. ΧΙ, 22. ἢ δὲ τοῦ βασιλέως ἐπιστολὴ ὠμίας οὔ-. 
τως, δρ᾽5(014 δυΐθπι τορὶβ λεέμδ: ὁγαξ αγριπιρτεέ, 

ἘΠΕΡΙΖΗΖ0ΟΙ Ὁ, αὐπιοάμηι αϑπιῖον, ἐπνέζεο. ἜΜ. ΠῚ, 
η. 560.. Κζεἴ. ἀγα, περιζηλώσας καὶ κινηϑεὶς ἐν παντὶ ϑυμῷ. 
(ὕἐτεοσ ἰδῖμθει, πὸ ΡτῸ περιζηλώσας δοτὶδεμάππι δἷῖ παραζηλω-- 
σας. ΚΑ.) 

φυΐωπι, οὐποέμγα, ἑπαωπεθτιτει, απιξοεζμπιδο πε, οὐπριρέμηϑο 
Ἰξετει, ΧΙῈΙ, 1. (“42χω. ὅγπιπι, ΤΑδοα.) 2. χ1. ϑγπιπε. 166. ΧΙ, 
ὅδ. -ἰ ὙΠ ἰάθαι. Ῥχον. ΧΧΧΙ, 24. - πηβη. Θ θῶ. 11,7. - 
ὨΠΞΌΟ, Ῥδρίμπι. Ἰχαιδ. ἘΠῚ, 15. φέρε τὸ περίζωμα τὸ ἐπάνω σοῦ, 
εἴξον ἀπιϊοιέιεηε, φυοά δυρεεῖο. Ἠδογοῖ. πεοίζωμα,. περιβόλαιον. 

ΠΕΡΖΩΝΝΥΩ οὲ ΠΕΡΙΖΩ' ΝΝΎΜ, οὐγοιπιοῖπεθ, 
δὲπρο,͵ αὐοοίηρο. Μὲ, ἰάδων. τ 88. 1, 5. οὐ ἀσϑενοῦντες περί- 
ἐζωσαντο δύναμιν, ᾿Ἰπῆτηαὶϊ ἀοοΐποεξ᾽ δεπέ γτοῦοτο. ἃ Ἀερ. ἔ, 8. 
ζωνην δερματίνην περιεζωσμένος, οἐγοιπιοίποέεξ ΦΟῺῸ ἃ ΡΘΠΐοφα. 
Ῥς ΧΥΙΕ, 855. ὃ περιζωννύων μὲ δύναμιν, αυἱ τ26 τοβοτρ οἵγε 
ομπιοὶπχίί, Ὑιὰδ οὲ ν. 45, οἱ Ῥε. ΧΧΙ͂Χ, ι4. εἰ οοπῇ, δῖ». 
ΧΙΝ, 9. - ὍΝ, δἔρο. ϑγπιπι, 1α". ΧΙΪ, 18. περιζωννύων. -- 
ἀλη, Ἡΐρϑ. 8.5, Φοη έέσον, ρίογέέοο. ὅγποπι. Ῥδ. 1 ΧΧΥ͂, κι... 
περιζωσϑ έν. Τιᾶ ὲοίδια, 584 τη)8]6 Σπδρθὸῖο ΘΡ6 16 Βοκδρὶατύ, 
ἴῃ 480 περεζωσϑὲν Ροιίαδ Βθθσ. Ἴ2Π ΤΟΡΟ ΘΕ. - ἼΣΠ, ἀοοϊπρῸ, 
Ἐχοὰ, ΧΙΪ, 1. αἱ ὄσφυες ὑμῶν περιδξωσμένγαι, ἐμπεδὲ νεδέγὲ ἀ09 
οἰποιδ, ἘΓΧΧ εθ6. Πΐοκ. Τυᾶ. ΧΥΤΗ͂, 16. “πο. ῬΕ. ΧΗΙ͂Ν, 4. 
γιάε οἱ Ὅλη. Χ, δ. οἵ ὁόπβ, Το. ΧΊΓ, 55. Ε΄». ΧΙΤΥ͂, 18. οὐ 
περιζώσονται βίᾳ γ᾽ ποτ ἀοείησοπέμν νἱοϊοπεῖα. - 0555 ΡΒ. απεῖα 
οἷο. 1 Ῥαγαὶ. ΧΥ͂, 27. περιεζωσμένος ἑ ἐν στολὴ βυσσίνη , δίηοένα 

510]. Ὀγβδίῃα. - ὨΣΔΠΌ.,. οὐποίμνα, Ἐ68. Π|, “ὅ. χα Νίαδοο. {Π|ς 
θὃ. πέριζωσασθε; αὐοοίπσίέδ νοσ, 

ι 
ἱ ᾿ 

ΠΕΡΙΖΩΏΜΑΙ,, οπιῆο, 4μο οἱγοιπιοῖησίπιρθ αὐξψιίαί, οἷπ-. ΄ 
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ΠΕΡΠΗΜΎΥΤΕΥ ΟἿ .2), οἰγοιπιθο, αἰἰδοιγο, ϑουθηῃ. 
Πρ. Δ τὴ, οἰΤδέέο. “41. ΓΘΈΜΟΙ ΧΙ ΙΧ, 5. περιηλυτεύεσϑε, 

ΠΕΡΠΘΕΩΙ͂Α, φιοά οἰγοιπροηπξέν, ἐδοίογέμσι, ἔογη μ68. 
πο, ρέσχωδ, οὐγοέέα, 4. ἃ. δογέμπι͵ ρίδα έο πὐοὺπ ἀθδι ϑοἠιί 
Ζέπιϑέτιπι. 7πο. Ῥτον. Ἰ, 9..- “ες ,. οδεθοέζο. Νυπι. ΧΥῚ, 58.4.0... ! 
- ῥδν, ἐογφιθθ. ΑἹ, Τυα, 11, 21. περιϑεμάτων, εἰ Ῥτον. Ϊ, | 
9. περίϑεμα. 

ἘΠΕΡΖΘΕΣΙΣ, οἰγοιοπιροξέξζο, οἱγοιεπικεϊαξίο, αἴΐβπι 1. 4. 
σὰραϑεσις, ᾳυοὰ ἱπῖοτ 8118 γεροδίεἑοημαγηὴ Β ἀοροδέξἑοποιι. ποῖαῖ, 
σὰπὶ 400 1Ρ50 σφ ΟΔΡΌ]ο Ρετγπνα(διαν ἴῃ ΠΡ τ18 νοῖξ. 1 Νῖδοο. ἢ 
ΨΙ, 558. κατέφαγον τὸ ὑπόλειμμα τῆς περιϑέσεως 860. 6. Οοπιρὶς β 

᾿1η τοι! υῖϑ 1 τι Ἰερίν παραϑέσεως.. Νοῖδαι ἀδυΐδη ὑπολειιμᾷ 
τῆς περιϑέσεως τεεέάμα ἔγιπισπέογωπι ἐπ ΛοΥγοῖβ τοροϑίέογι 
ᾳυοά βοτῖ δ0]αῦαὶς δριιὰ ᾿υάδ6οβ δῆμο β6σῖο δῃξ Δ ΠΏ πὶ 
ῬιΣπιΏσα βαθαίΐζου!. Τμέραΐμε: σοπδιεπιδεγωπέ γεἐἐφιξα δγ- 

χιῦπ, φιᾶθ τοροδέέα δοσγαπέ: υδὶ χυδπιπὰπι δοζἐοη θη ὀχ γἘ6- 
βοιϊξ, ΠΟΙ δ8118 οομδῖαϊ. ] ἄδπη; σα]δῖ ἀθ ὅϑγγο. 

ΠΕΡΊ ΣΤΗΜΖΙ͂Ι. οἱγοιπιδέο, 55} ΝΊΡΒ. ἃ 3χ5, βδοτι. 
ΧΠΙ, 8ὅ1:. - 250. “ὦ 1οδ8. ΥἹ, 5. περίστησον. Α ΑΔάοὶ 5442, 
16, Ἐ}} ὩΔ81} Ῥτο μδο νοῦσθ Ἰορίτατ ἴῃ ἴόχτα με ῦσ. ἉΝΠἼλοο. 

"“ Βᾶ- 

δὲ α[- 
ἀεἰπης 

. 1ά01]8 

οεΐστημι 
ἡμῖρ, τὸν 
46... ᾿δ» 

ἽΧΙΝΨ, 0. τοῦ περεϊσταμένου γένους ἡμῶν προνοήϑητε, ὁ 
“Βὲ βεμιτῖβ ποβῖσϑθ ὠπαέημαφιο αὔΈέοεαα. ϑγγμδ: πιοεδὲ 
,»έορέασ. 80. περιΐϊστημε ποῖαι οἴϊαπι ὁδοίαϊξογδ' οὐπρΈΓΟ 
ἄς ἐχ εβοῖα νέχατε, πιαΐξε αϑέσενε. Ἔρ. ]Πεγοπι. ν. 
ἄνϑρωπον τυφλὸν εἰς ὅρασιν οὐ μὴ περιστήσωσιν: Ὁ] 
εδὲ 1. 4. ἀποκαϑίστημι, γϑϑέξέμο ἐπ Ργεϑέξπιοπε δέαξωπι 
δέξέμισπέ. δγγωδ: ποῆ ροϑδωπέ δὲ γδαάϊδγ 6 οἶδιεην. (οάι 
Ῥεὲ τὰ : παραστήσωσιν, αυοὰ δνδεδολποίάεγο νἱάοι ᾿ 6888 ἰῃ- 
τεσρτείαπιθωῖυμι. Ζ,ῥοπγα, αὶ. ΝἹ], άν. ν». 1421... Πείεὲ. 

, εἰς δημοκρατίαν περιστῆναι τὸ πράγματα, Φοπνεν δι ΔΩ ΡΟΣΙΙ 
᾿ϑοτπιᾶτη 1π ῬΟΡΌ]ΑτθαΣ ἀοχαϊπδῖαπι, 

ΠΕΡ,ΚΑΘΑ7Ρ4), οἱγοιωμπημαφμαρμῦρο, ρεγΡΈΓΡο, ἴω 
δγο. ὙΔΘΣ ΗτρΒ. ἐγαπδέγ ξαοίο., Ὅδυῖ. ΧΥ ΤΙ, 1ο. Ν περικα- 

. ϑαίρων τὸν υἱὸν αὐτοῦ. ἰμδέγαπε ΒΊλατα δαθθ. ϑογηοδὶ 101 δε 
ἀε᾽ Ἰυβίταϊίομο “δὲ ἐπιμιο]αϊζοπθ ᾿ρθγογαπι, 401 1η 148} Μο- 
Ἰοοΐ ΒΟΏ ΟΥΘΩΣ σοι υχορδηΐασ, 1ῃ 408 βοιτηῦ]α, ἐγαπϑ «- 
4ΕγῈ6 ΡΘΡ ἐρηίθπι αἵλ 80] εῦδηῖ, Οέυ4. ἐπ Οσέαϊ. περίκαϑαίρα 
ψαλύων τὴν γοητεΐαν. ϑιῤάίαα εἴ Ἡογολέια: περικαθαίρων" 
γαλύων τὸν πεφαρμακευμένον, ἢ τὸν γεγοητευμένον. - ὯΝ.) Οἱγα 
ομποὶο. 1οΒ. Ὗ, 4. 80. οἰτοιπηριδῖ0 ρῥῖοὸ ρεργραπιόπέο Δ0 8ρ8- 
οἷο Ἰυβίχαϊϊουΐβ ἃ [ἀδ618 Βαθεδαῖασ, Υ1ᾶ6 8. περεκαϑαρίζω. 
ά Μδοο. ἴ, 29. ᾿ Ὑ 

, ΠΡΡΙΚΑΘΑΡΙ ΖΩ, οὐγοιπιχαιδ ΡΏΤΘῸ, ῬΟΓΡΏΤβΟ, ἐν 
δίγ0. 355 ῬΙΆ, δχρῖο. 1ε8. ΥἹΙ, γ. τας αμαρτίας σου περωκιαϑαριεῖ, 
Ῥδοοδῖα ἴμ8 ἐχρίαδὲέ. Τιοροταμῖ ἽΒ3. ἈΤῸ ἡβϑῆ, σ᾿ 30, οὐγοειπν 
οἰάο. Ὅσαι. ΧΧΧ, 6. γ᾽ ὲάο 5. ν. πὲρικαϑαίρω. -  ῪΨ, ἰάθαι, 
Τιονῖς, ΧΙΧ, “5. δὶ περικαϑαρίζειν,», ὧἱ ΒΟΌΣ. ὑπν, ̓ βοιῖαὶ Δ 

ΙΞ ͵ Σ΄ Ι 
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Ὡμἱγοβυ ΟΕ ΕΥΥΘ, ἀπιρμέαγθ, γΟπΙΟΡΟΓ. ΘοΥΟ Θηϊῃ ἰδὲ 
εδῖ ἀς ἀὐϑοσῖθι8, ποῦ γεγο ἀ6 Βοιιηΐθυ5, 146 Ζοχέοοπ Ν,, 7', 
8. ἡ. καθαίρω. ' ͵ 

ΠΕΡ ΚΑΘΑΡΙΜΑ. ρωγραπιθηέμπ. ἋΒ5, δχρίαξϊο, δαξ, 
4 φμοά σαρίαπαϊξ νἐπι λαδοέ. Ῥτον. ΧΧΙ͂, 18: περικάϑαρμα δι-͵ 
αἰου ἄνομος, Ρωγξαπιεπέμπι ᾿υδιὶ ἰαϊαυ 8, 86: ΡῖῸ τεόδαηις 
1086 ΡΪΐ ἀαῖυτ ἐπιρίυ8. ῬΙυτα ἀδ δ8δο νοοῦ νἀ δρυὰ δυοῖο- 
ε5 οἰϊαῖοβϑ 7ϑοξῆο δὰ 1 Οοτ. ἸΥ͂, 15. Ρ. 558. δὸ 2 εχ. Ν. Τ' 
ἢ. ν. “ς- ᾿ 
ΠΕΡῚΚΧ 4873.) δεάδο οὐγοι, οἰγοωπιδέαϊοο, οὖδὲέαζεο. 

ἐν, δος, ΧΧ, 10. ἐὰν δὲ μὴ περικαϑήσῃ περὶ πόλεν, 51 ἂμ» 
ποσὶ οὐεέάθαὲ ἀτθειθ. 2 Ἀερ. ΨΊ, 25. πέριεκάϑηντο ἐπ᾿ αὐὖ- 

ἣν, οὐδέάοδαπε ᾿Πᾶθ. Μιᾶθ δὲ 1 Άδρ. ΧΥ͂, 27). οἱ δάάε Τυά. 
Χ, 8., - ἔγξὰν οὔδογνο, οἰΐαπι οδοίαἶδο, αυΐα οὔ βεβ5ῖο αἰΐουν 
5 ἰοοὶ σὰ δἰυ8 Οὐδογνδίΐομα οοπἰ ποῖ 68ἴ. } ὅ8πι. ΧΙῪ] 16. 
δ6ο. “Ὁοπιρί. ι Μᾶαοο. ΧΙ, 21. περεκαϑηται τὴν ἄχραν, οὐδέαϊοξ 
βγοθα. 1 Νίδοο. Ὗ, 5. ὅτ᾽ περιεκάθηντο τὸν ἰσραήλ: υνὶ ὅδγ- 
ΣΤ δ ἰταηϑῖμ)ιϊ: φιοα λαδέέαδαπέ σωπι εγαοέξέξε. 

ΠΕΡΙΚ46471ΖΏΩ,, ἰάσι. 2), σαϑέγα πιϑέονγ, 708. Χ, δε. 
51. 84, ὅ7. υδὲ οοά. Οχοπ. παρεταξαντο μαῦοῖ. Τεά, ΙΧ, 80. -- 
η ἢ) ΝΊΡΒ. ρρπο. 1οβ8. Χ, ὅ6, 58. - Ὃν, δας. ΧΧ, 12. 2 
588. ΧῚ, 1. 2π0. ἃ ὅλπι. ΧΧ, 1δ. - ὭΧ, οοπϑρέγο. ἃ Ἀερ. 
ΧΥ͂, 27. Ὑι4ε οἱ . Νῖδοο. Υ], 19. 20. θὲ οὐπὶ ἐπὶ οομπδίχυξίοτ, 
ΧΙ,6θι. ; , 

ἘΠΕΡ,ΚΑΙ 44, ἀπιδιεγο, αἴδιεῦο, ράγμγο, 4 Νίαοο. ΧΥ͂Ι, 5, 
ὡς 1 τῆς φελοτεκνίας περεέχκαιεν ἐκείνην φύσις. «1.αὲ. 7πέὲ. μὲ πα- 
ἔμ γα6 νὲδ, φια πιαέδγηση ἐμαὶ ρεούμδ ἐγρα ἐξδόγοβ ργορεπαοδαέ. 
Μιάο Οαἐἰέπι. Εἴγπιν, ἐπ Ζ)οίωπι ν. “01. 

ΠΕΡΖΚΑΜΥΠΊΩ, οἰγοιωπέοσο. ᾿ωθλὴ ΗΠ ὮΡ. ἃ υξῃ, 
πιμέο τῦθ, αἰἱδϑοίπιμρδο τπὸ ι ϑαπι. ΧΧΥ ΤΙ, ὃ. περιξκαλύψατο 
866. οο. “2265. Ὦ. 6. πεμέανεξ νοδέσπι: δι οοὐ. Κα,. δροῖ : συν» 
ἐκαλύψατο. -- ΠῸ5 ΡΙΒ. δόσο. χα Ἄερ. ΥἹΙ, ἀ:. - 530. 2π0. ΝΌΩ. 
ΧΧΧΊΪ, 58. περικεκαλυμμένας, οἱνοιπιέορέαδ. ἵ οοιἴϊοπδηι ἢδπΟ, 
ᾳφυδη οἴίαπι Ογαδέμδ τορυάϊανίῖ, νἱτλοβϑδπι 6886, βίδτυλ! δολαγο 
7εηδονρίωθ, οτῖδτι, οὐ νἱἀοίυτ, 6 νότὰ περικεκυκλωμένας.- ἢ9Ό, 
Ἰάδη, ἃ ἈδΡ. Υ111,7... γϑ ῬΙΒ, ἐοδδοίέαέωσι οριέδ ζαοὲο. Ἐς πχοά. 
ΧΧΥΠΠ, 20. | 

ΠΕΗΚΑΜΠΗ͂ΙΣ, οἰγοιηιλοκιδ, οἰελεχμδ. ἸῺ ἔοστχα. 
ὃς ΣΌΣ, 4. ἃ, εαἰςραπέεᾳία, ἀεοϊαάο Γγαμαμίονα,, {πἰέαα, ἐμ: 
ὄδγέοα. “4. Ἠοε. ΥἹ, ὃ. δὶ περεκαμπὴῆς ἈΟΠ 1118 δὲ 1δῖ. οὐγ-- 
οπινοηδθη8, ἑπδεαϊαπδ.. 86, δἱ Ἰδοῖϊο δᾶμα, νδιίογα στη] δ πί 

κοἰγομπιάαέα ογμογθ. Ὑιάθι τη, ἀπηοι Ἰοροτῖξ πῦρ. Οδϑίθευτι 
νοοδθυΐϊθππι μορ ποῖα Ὠαροπξ 1 οχῖοδ, ᾿ 

ΠΕΡΔΠΚΑΡΠΑ͂, ἐονγέαε. Ὠλλ55, ρίασεπέασ, ἐξαοίαο ρα δ' 
“44. κ ὅδηι, Χ, ὅ, περίκαρπα. ϑ8ε4 ἰηρεοηηο ξαῖθοσ, τηῖ μὲ μδηο 
Ἰδοιϊοπθπι δἀπιοάτιπι δυορβθοΐαμαι 6880, ουἱΐίτδιηδε πιοάθ]δμι δἔ-- 
ἔεστο ἤθαῃθο. ᾿ . ; 

Ν 

Ν 

Ν 
Φ΄’ 
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ΠΕΡΙΚΑΤΑΛΗΠΤΟΣ, ὠπαέφιο οοπιργελσηδέιδ αὐῖ οἷγ- 
ομγηδορίωδ. ἃ ΝΝίαοσ. ΧΙ, 4, 

ΠΕΡΙ ΚΕΜΜΑ͂ΙΦ φιγοιπιέασδο, Οὲνομπιροηο, ἱπαάϊμέμε, 
ϑθρέμϑ., απιξοῖμδ δὲπι. ἴ)6 ογπαέμ Ἰοεριῖατ ἀρυὰ ὅγπιπι. ἴεξ. 
1 ΧῈ, 10. Ρτοὸ ἈθΡτ, ΠῚ», ογπο, Ἀθρθυϊτοῦ αυσᾳθδ Ργὸ γχρ, ἀπι-' 
ῬΡωέο, ἃρυὰ 7πὸ6. ἴδοτοαι, ΧΧΥ͂, 25. 0] ΠΠοη7. πὲρικείμενον τεὰ- 
ἀϊάϊτ μεν σἐγοιμπιροδέξιπι. δ8ὰ Ἰ6οῖ]0 6δὲ βίη ἀυδίο νιτο88, εἴ 

᾿ 

ες βογδοηδηηι πεέρεκεύρομενον. " 
ΠΕΡΜΚΑΖΡΩ,, οἰγοιμπέοπαεο. ὙΜῺ, ἀπιρμῖο, ἐγέποο, Το. 

το. ΙΧ, ,χ5. ΧΧΥ͂, 5. ' 
ΠΕΡΙΚΕΝΊΈΕ Ὡ, οἰγοιηιρεσ,ο, οἱ γομπιδέϊπεμο, ΘΟΉ ΡΟ, 

ἩῚν Ρβεγϑεαμοῦ. 20. Ῥτον. ΧΊΧ, 7. περεκεντεῖ. ΝΟ πι8]6 480- 
δἃ δεηβιπι. ΪΝΝδπι ρϑγβοημὶξ ναγὔϊθ οἵ μι 676 8. ροΥ (676 νΕΓ-' 
᾿δὶθ 56η88 πἱϊπιθ Ια δτυαηῖ, ΓΧΧ 18ὲ ἐρεϑίξειν Ῥοβιυιδτιηῖ, 

.ι᾿ ΠΕΜΚΕΦΩΖ4274, ραΐοα. νᾺ5, ἰάδηι. 1685. ΟΙἹΧ, 17. πε- 
ριέϑετο περικεφαλαίαν σωτηρίου, οἰτουιηροδυϊῖ ραϊφαπι 88}0- 
186. ἢ. 6. ρ8168πι|, 4086 Ψν6] 58] ἰἴ6πὶ ΘΠοῖϊς, ν6] ραλοδίαπι ἴι- 
ἴασαι εἴ Σπιπ] 6 π) ῥτϑθβίδϊ Δ ἰοϊὶρηβ, 4υἱ πῃ σαραξ ἀϊτίρηπο 

᾿ ἕως, ρῥϑδβίην 1θΕ 8} 108. ᾿Οοπξ, ΕρὮ. ΥἹ, 17. οὲ ΚΣ ἐγέτισαπι δὰ 
16.8.1. ο. Ῥ- γ905. νοχ εἰίδωι οσουττῖξ Τόσα ΧΕΙ, 4. ἘΣ. 

ΟΧΧΥΤΪ, το. ΧΧΧΥΤΙ͂Ι, 5. -- ν3Ρ. 1 88πι:. ΧΥ͂ΤΙ, 538. διο. Ἐπ. 
ΧΧΙΠ, ,4. ΧΧΧΥΤΙΙ, 5. 2ι6.. Ογνεὲ Μο. τονε. πεῤικεφαλαί- 
αν. κασις. κρᾶνος. ᾿" 

ΠΕΡΙΚΑΖΏΩ, οἰνοωπιοῖγοα ζγαπρο, οἱγοπι γέρο, 6[6: 
ΟὝΡο. ἨῺῸ, ἀἄδοοῦρο. Του. ΧΧΧ, ά, 560. Οοπιρί. περικλώντερ. 
ἅλιμα, αἀδοεγρεηπέεα ᾿α] τα. “ἴφω. ἸοΌ. ὙΠ, 12. περικλασϑήσε- 
ταῦ. Κωΐρ. οαγραΐμν πιᾶπ. Ῥοῖΐυϑ: διοοίαϊέμγ', αἰοπεοίθεμ... 
1 ΧΧ ϑερισϑῆ. 880. ΙΝ, 5. περικλασϑήσονται κλώνες ἀτέλεστοι, 
“εοονρεπέμ (δπτ Ῥοῖϊΐυβ: δἐνρομιπηαφμα αἰ γίηροηξωγ) ταταὶ 
Σωσοπβοχηχηδῖί. 810 «Δ6ἰέαημα Κῦ. Η, 1Χ, τι8. τίλλουσεν αὐτὰς 
καὶ περικλῶσιν, νθ]] 1 σῶπε 1}1848 (4φαθγου8) δὲ εἰδοογριεπέ. 
ἽΜδοο. ΙΙ, 5. περιέκλασεν τοὺς κλύδωνας. Ἐξοάδηι πιοάο πο8 
τε γῆ οἰΐονι δνδοῖεν ἀΐοοτο βο]δηναβ. ἴπ ποῖΐομθ δοηζγέπροπαὶ 
Ἰορίτυν 4 Νίδοο. Χ, 6. 

ΠΕΡΙΚΑΥΖΩ., οἰγοιποίγοα ἔανο, αδίμο. Τοῦ. ὟΊ, 2. 
"κατέβη περεκλύσασϑαι, ἀδϑοσιάϊε, οἱ αδέμονοέμν, Τιορίτοτ οἴΐαπι 
Τυάλιἢ. Χ, 5. αὶ Ἰεοϊϊοποπι «4124. περιελούσατο δεοαῖοϑ ἐδῖ 
"Βιδέδιι8. : 

ΠΈῈΡΙΚΛΑΩ ΘΩ͂. οἰγομπιέογᾷμδό.  ὨΛΧΑΦγ) οοοἰϊαίωγαδ. 
7η0. ἙἘκοα. ΧΧΥΤΠ, 11. περικεκλωσμένους, οἰτουπητοτῖοϑ. 

ϑεὰ ρἷαπο ποῖ νἱάθο, φυοιοᾶο ἐαβέαδε, σοπιπιαθ οἰτουχοῖοτς 
ποτὶ ροβδίπϊ, 180 σεϑρομάθι 'τᾶθοα βδθὸ σὸκ βϑῦγδιοδθ. 
Ου!ϊᾷ 8ὲ Ἰεραίυσ περεκεκυκλωμένους ὃ. οὧὐ δῦ 8110 ἱποθεῖο 1πἴεϊ" 

. ῬΙΘΙ͂Θ τοοῖδ ΘΧΡΤ 881) 68. : : 

ΠΕΡΙΚΝΑΗΙ͂ΔΣ, ἐοριιπιοηέεη ἐἰδίαϑ απιδέοη, οοΥθα, ἐδ" 
δέαἑέα. Ἰνῶδ5 Ομ]. ρ]υχ. πιογαίΐα. Τγι. 11], 41. καὶ περι" 
χΨημῖσο παὶ τιάραις, δἱ οογοία οἵ τἰδιΐδε 910 Θαλπι ΡΟΣ ΟἿσ 
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ἄϊπο ροβὲ γειδέμσν Ἰορ θη ἀυτη οθηϑεῖ βἰοίἑμς ὕτὸ καὶ τιάραις 
καἱ περιχνημῖσι. 868 Ροτῖεδῖ δοἄδπι τ ἐκ σϑοερίο οσάξηα δὰ 
νόδοπι ΟΒα] ἃ. πὉ55 τεξεγτὶ, φυοά εἰδέαϊε ποῖαῖ, νοὶ οαίςθα-- 
γειοπέμπι Πύμείο νοὐ νἐποιρέδα αγοίθ ἀοϑέν ἐοίμπι, Οὐδέ εἴ βϑγπαθφ.-: 
14Π| ἀθ οαΐο. Ἀν, 1:0. ΠῚ, ο. 1ο. 6. 6. ρογολ. περικνημὶς, σχὲ- 
παστήριον τῆς κνημῆς. 

ΠΕΡΙΚΟΜΠΙΠΜἜΏΩ, οὐγομπεψιραφεδ ἑαοίο ΤῈ οὐγοιωτιδέγερο, 

«ἰγομπιδοῆο. θ8}. ΧΥΙΠ, 4, Ἶχοι δὲ ταρασσοντὲς αὐτοὺς περειε-- 
κύμπουν. 

τς ΠΡΡΙΚΟΠΤΩ, δὐροιην τ θο ,οἰγοισπφμαφιθ Υγέ8600. ὙῸΛΝ 
ῬΙΒ, αδεοίπαο. “χε. Ῥε, ΤΧΧΙΥ, 11. εἰ Ζαοδ. ΧΙ, το. 

ΠΕΡΙΚΟΣΜΈ Ω, οἰγοιέπιοίγοα οὐπο, οἶγοιεπι ΟΥη0. ΞΏΤΑ,ὦ 
ἑἐποίάο ν᾿ ὁχοίαο. Ῥ8. ΟΧΙ.11Π|, 14. ϑυγατέρες περικεκοσμημέναν 
οἷς ὁμοίωμα ναοῦ, Β]186 δχογηαέαθ δὰ 5ϊτἸ] τἀ ϊπθη) τεμρ]}. 
Οβα]ά. 50Π ποῖδε ϑωνἐδ δχογπαφίέ. Ἑδπάεδαιἐ 5] ραΙΠοδτῖο- 

πᾶ αυοαι6 μαροὲ ταῦ. χϑᾶς Οδοίθγαπι" ἢ, ἢ. ἴω σοτβῖο-: , 

το ΠΧΧ Ταῖς. ἄσδα γϑυβίοπεβ σοϑ] αΘγΠὩζ, ἊΣ 
"ΠΕΡΙΚΡΑΤΕΩ, οδεέπθο, ἀοπιῖπον, ἐπιρεγο, 4 ΝΙδοο., 2. 

Ὡδὶ εδῖ 1. ᾳ. ἐπικρατέων. 5. εἰ χρατέω ν.6. Ὑ146 8. ν. περικρατῆς. 
ἘΠΕΡΖΚΡΑΤΗ͂Σ, ΘΟπιροδ. ΘΌΒΔΏ:. Υ΄. . 59. 860. οὐ, “265. 

ΑἸΣὶ 1ἰδτὶ Βαρθμῖ ἐ ἐγκρατής. ΤΟΝ περικρατεῖν Ἰερίτωνς ἀρυὰ 20.- 
, δϑορῆμπι «4. 2. 18. ΧῚ. γν.5 

ΠΕΡΙΚΥΚΖΟΏΩ, Ὑ ῬΟΒΈΓ ΞΕῸ ἢΡη Ἡ!ρΒ, «ἃ ἢν." 
Ἀορ, ΥἹ, τά, Αφε. Τιον. ΧΙΧ, 27. περικυκλωσειρ. -- ᾿ΒΒΌ δ τῳ 
φαδέγα πιδέον. οἶγοα. 10». ΧΙΧ, 15. Κ μἶσ, οὔϑδαίδγειτι ἐπι ρΎτΟ. [-- 
520. σρη. ΧΙΧ, 4, Εχοά. ΧΧΧΙΧ, 11. Νυπ. ΧΧΧΙ͂Ι, 58, 
υδὲ νἱὰ. δολαγγοηδονρ δ. 4 Ῥατ. ΧΠῚ, 15. 860. Οοπιρί. δγπιπι. 
Ῥε, ΧΥΙΙ,.11. Τάοσπι Οου. ΧΧΧΥΠΙ, 7. 860. οοὐ, ΜΜοδῳι. “- 
Ἵν, ωϊοῖο. Ῥτον. ΧΧ, “8. περικυκλώσουσυν, οἶπρειῖ τ[μτοπῦχα 
οἰ, ΠΟΙΏΡΘ Όἶ ΘΌΠι ξυϊοϊκδξ, ὩῸ, αἴϑσεγρο. Ἰοῦ. ΧΧΧ, 
4. υδὶ ἴδπιθπ Ρσὸ περικυκλοῦντες Ῥποοοὲμδ ἂΘ Σ,ΙΧΧ 1πε Ὁ. Ῥδὅ- 
εἰ Βοολαγέμε ἴῃ  ἴέετος, Ῥ. Ἷ, 110. 1Π|. 6. 16. Ρ. 8γ6. Ῥέὲπα 16-- 
δαπίοχ 81118 10 118, ν. ο. (Ὀπιρίμέ., περεικλώντες. ΪΝᾶπι 608]Ὲ61586 
ΔΕΝΩΠ Ρ͵Ὸ ὈΒΌΡΩ πη 8 δϑὲ νϑγοϑβϑξπι1]6. - 8 ΡΙΉ. δερδϑέσγηιο. 
ὅγπιπι Οδηῖ. 11, 5. περικυκλώσατε. Νόοη τοαῖὸ ηποδά δοηϑυτα. 
- Ἐδϑ ΡΙΒ. γοαϊΐγε βαοίο. Εα. Ομέηέα ῬΕ. 1. 17Χ, 5. 0Ὁὲ Ρῖο ᾿ 
περιεκύκλωσαν ἡμᾶς βετιθοπάμσηι νἱἀοῖατ περιεκυκλωσας ἡμᾶς. 
υἱ δὲ Πδυπι τοξοετδῖυσ, ἢοο δ68ι : ζξ6γ ει γ808 Οἶτια ἐδέὲ ἐμέοέα 
αὐ δεπονοέεπέξα ἐμ. Ζθμ8 διῖπι ἴῃ 58. ἀϊοῖξαν ααἱ ᾿λοπιέτιθε γϑαΐ-.. 
ἐπὶ χμεαπαο ἐγαπι ρμοηΐέ, ὐέώς ἑκα ἑέθγιεσι τη 867 9617. 

ΠΕΡ,“ΚΑ ΥΑ ΔΖ, οἰγοπε, ἵπ οἰγσμξί), οἱγομηιοίγοα. 
Ὁ δἰπα. Εχοΐ, ΧΧΥΠΠΙ, ὅ0. - Ὀ53530 ῥ]ασ. πιϑ80. Ῥβ8]., ᾿ 
ἸΧΧΧΥ͂ΤΙ, 8. - ὨλϑοδΌ ΡΊωτ, ἕοθ. Πθαΐ. ΥἹ, ι4ά, 1ος. ΧΙΧ, 
ὃ. Τυὰ, ΤΙ,:12. [6 1], δα, ΤΧ, 16. δεο., οοἀ. Ολὲδ. ΤΑδοά, 
Ἐδοὶ. ΧΧΧΙ͂Ι, “5. -- 25, ἃ αἴγοπι, Ἐφοοῖ, ΧΧΧΥ͂Ι, ἢ. 4... 
7. ΧΧΧΥ͂ΊΙ͂Ι, 241. - 30, οἰτομδξειδ, 2 τλεδὲν: ΧΧΤΙΊ, 5. αἰ ΜῈ). 

ι 
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δοπνοφάξέο. Τεδ. ΤΥ͂, 5. πάντα τὰ περικύκλρ αὐτῆς. Οαρρεῖῖο ἴα 
πιοέἐς ογίἐ!. δὰ ἢ, 1. Ρ. 405. νἱάθμτιν Ἰερ᾽556 πὴ λΌ. Νὰ 
ὩΣ δπε δεῤιγδία, μαδ διεπὲ αἴγοα μγὗεπι, 5. διεδιιγδαπα 

“΄ 

ΡῬγασαία ἐπ οἰγομέέω δέμε. ὅ. Ἐμπᾶτ, 1, 55. ᾿εδτ. 3, αὐ, ἑμαία, 
ῬΙΌΡΘ, 601].  Ῥᾶταὶ]. ΧΧΧΥΙ, τσ, ᾿ 

ἘΠΕΡΙΚΥΜΖ7]}Ώ,, εἰνγοωπινοῖνο, εἰγομπενοῖίμέο. “8 ῬΙΒ, 
διεδείενπο. ὅγπιπι. Οδηῖ. 11, 5. περεκυλίσατέ μὲ, αἴ ῥτὸ περικὺυ 
«λώσατε ὑπὺβ Περίμδ οχ Ογέροπε μαρθεῖ, 4086 Ἰδοῖο ᾿υάϊοο 
“Μοπεζαμοοπίο (ᾳαὶ νοεῖῖς: οἰγοιπιδέσγηξέδ π|6) πλα]ῖυ5 αὐδάταϊ 
δὰ Ἠεθεαΐου. ; 

"ΠΕΡΙΔΑΚΊ] ΖΩ, μπαέφμο ἄξεονρο. 4 Νίδοο. Χ, 8. Ὧε-. 
δἰἀοεαίυσ άδθο ὑῸΣ ἴ 1 ,οχῖοῖβ. δμέάαε. περιλακιζομένην ανεὶ 

τοῦ διασχεζομένηγ καὶ δεακοπτομένη. 
ΠΕΡΙ.ΔΜΑΜΔΒΑ͂ΝΩ, οἰγοιπιργολπεπαᾶο, ἀοπιρίεοξον, οἷτα 

ομπιαῖο, οἷηρο, ἀπιρίεοίον, αἀπιρίσχοῦ. τη ἩΙΡΒ. ἃ 5. δ. 
ΧΙΥΤΙ, 11. περελάβετε αὐτήν. ἴα οἵ Εμεεδέμδ. ϑεὰ ποπηυ}- 
}15 Ἰερεπᾶάυπι νάδιυν περιβάλλετε. Μὶάε δὰ ὃ.]1. “ς“εἰξέωπι, - 
53π, ἐπιρέϊοο, σοπιρίδοέογ. Οοι. ΧΧΙΧ, ιὅ. ΧΧΧΠΙ, 4. Οο- 
86], 1, 56. “ὅδηι. ΠΠ,6. Αἀάς ““4ω. Ῥτον. Ὑ]Ι, 10. υὃ᾽ νὸχ 
'δταϑοῖ ποῖδϊξ σογρέξλοαγα, σοπδο ΓΘ. - ὨΒῸ, Μεοίο, σἐγοιπι. 
οἰο. Τυὰ ΧΥῚ, 50. 1Ὁ1 νοχ Βεῦτ. απιρέδοεἑ ποῖαῖ, - ἼΣν, ἐγαπδο 
ἐο. ἴε8.ὄ ΧΧΧΙ, ο. 1ἰθότα τγαηϑιμ])οσιαηΐ, βϑηδυ ρᾶγυπι πιηῖδ» 
ἴο. διτ. ΧΧΧ, 20. υδὶ Ιορίτας ὥσπερ εὐνοῦχος περιλαμβάνων 
παρϑένον καὶ στενάζειν περιλαμβάνειν ποῖδε. ἀαπιρίδοίἑ δθη88 

᾿ψπεῖαο. ϑγγμδ ἢ, 1. πδ08 εδὲ γοῦδ,» Ὁ), 4υ88 ποῖδϊ ἀογπιΐ- 4 
γδ, τόν πλαδογθ, σοποιπιδοῦσ οἰεπι πιμέϊογθ. Τῖὰ ἀαοααο “ταὖε. 

ΠΕΡΙΔΕΠΠΟΜ4), τοἰέφια σεπι, ἃ περιλείπω, γοϊϊ- 
ηιτην ζαοῖο, τϑέέμᾳιο. Ὀν ΔῊ, πιογρὲ, ὅγπιπι, Ῥ8. ΧΧ, τ. περι- 
λειπόμενοε: δὶ ν6} Ἰδρὶς ΕἼ, ψ6] ἀστίναν!ϊ δ ὍΔ, γον 
ἡιίώπι, 9586. άδιι ναϊεὶ ἀς ΤΧΧ [πεἰ., ἀυἱ ἢ, }. νϑοϑ περίλοι- 
πος υϑὶ δυηῖ, - νυ ΝῚΡΒ. “44. Τιον. ΧΧΥῚ, 89. περιλειπὸ- 
ΠΣ Ὑ6 5: περιλειφθέντες. ιάθ φυοᾳὰδ 2 Νίαδοο. 1, 81. 

1], 14. 
ΠΕΡΙ ΜΗΜΜΑ͂, απιρίοκιϑ. Ῥβπὶ ἴπιβη, ἀπιρἰεοίὲ,' 4υὶ 

880ρ6 ποπιρῥηαϑβοίζ, ΟΟἘ6]. ΠῚ, 6. δὲ δολοέ, περελήψεως Βαθεῖ, 
ἈΠΕΡΙΑΤΉΠΤΈΕΎΥ ΟἿΑ). Περιληπτεύεσϑε εχ αἸῖο [πἰθτ- 

᾿ γτοϑῖα βίηϑ ἀυλίο δάᾷάϊε Οοω, Νογέπνεδ. Τογθὶη. ΧΙ ΙΧ, 5. (υδὶ 
τῷ Δπ, ἀσοΐησονθ 86, τοβρουάοτο νἰάθιυγ) δηῖθ καὶ κοπτεεσϑεέ, 
ῬΙῸ ᾳυὸ χόψεσϑε Ἰερόμάυπι 6δ6ῖ. 

ἜΠΕΡΛΔΆΉΨΙΣ, σοπιργοϊοηδίο, ὀοπιρίοαωδ, οἴϊδπι απὶ- 
»ίδκιιβ. Ὁ5Ὶ ἵπῆπ, ἀπερίοοεὶ, ΟΟΒΕ]. ΤΠ], 5. 866. οοἄ. Κα. ΥἹ- 
ἀδ ϑυρτα 8. ν. πευίλιμμα. Ζοπαγαδ 7,.6ν. ο. 1558. περίληψις. 
περισσοτέρα νόησις) ἐκ τοῦ λήβω, τὸ λαμβάνω. - ᾿ 

ΠΕΡΠΟΙΠΟΣ, τοέῤψιμδ. τα Ὁ μίαν, ζωπέοωϊὶ, ἘΒ 
ΧΧ, ,5. Υἱιάο δυρτὰ 8. ν. περελείπομαι. 

ΟΣ 



8414. ἐγαέμδ 9ὁδὲ πιμέέμπν. Ὧι. [1,12. 660. οοἄ, Ολίφ.. 

᾿ ΄ 
2 ᾽ 

ΠΕΡΙΔΟΥΩ --- ΠΕΡΙ ΕΣΡΟΝ 8οι 

ΠΕΡΊ ΔΟΎ Ώ,, εἰνοιγοέγοα ἴανο, 860 αδίμο, ἀἰδέροπέρν 
ἰανο. Τυάϊεμ, Χ, ὅ. ᾿ 

ΠΕΡΙΧΖΎΥΠΟΣ, ὠπαϊφαημδ ἐγίδεῖθ, ναϊαῖδ ἐγ ἐδέξδ.ι ὩΝῸ 
΄ 

δὲ περίλυπος να ἱγαξιώπ ποῖαϊ, ααδιδἀανοᾶαπι λυπεῖσϑαν 
πη οδάδηι ποιϊΐοηφ μθῦτγ. ἡ, ἔγα σἤεγνεδοογε, ταβρουεῖ, τ 88 π|. 
ΧΧΙΧ, 4. εἰ λυπηρὸν ἐστὶ Ὠδδτ. ππι,, σε. ΧΧΧΙΨΥ͂, γ. Αἀάδ 
5 ϑβαγ, ΥΠ]|], 7γ2. σύννους καὶ περίλυπος, ἈΘδτ. ΡΤ, Ἐάτ, 
ΙΧ, 4. ὦ Ὁ μας 

ΠΕΡ, ΔΎΠΟΣ ΤΠΝΟΙΚΑΙ, πιαρηιο ἀοίονο αϑὲοίον, εἴς 
ἴδην αὐπιοαίεπι ἐγαδοοῦ. Ἢ Γι, ἐσ αγδὲξ ἐγα ἐπ ἐφ. Οαα, [Υ̓́,6. ;- 
νατί περίλυπος ἐγένου; αϊὰ ἐγαδοετγὶδ : 

ΠΕΡΙ΄ΑΎΠΟΣ ΣΕΥ 2, ὠπαίφωαφεθ 8σιὲ, “αἱαδ ἐγέξεί 
διπι, πηῆωπ ἩΐΏρΡ. ἃ πη, ἐπσεγνο πὶδ.᾿ Ῥ6. ΧΙ, 6. 16. εὲ 
ΧΙΗΤΙ, δ. ἱνατέ περίλυπος εἶ ἡ ψυχή μου; οὔτ δάδο {τἰδιϊ8 6 
δηϊῶδ πιο ὃ Οοηᾷξ, ΝΜίδἢ. ΧΧΥῚ, 58. οἵ δᾶ ἢ. 1. δ έσπονγωπι 
Ρ- 120. δὲ Ζοχ. Ν, Τὶ 5. ἢ. ν. : 

ΠΕΡΜΑΎ Ὡ, δοῖίνο, αἰϊδδοῖνο. 5 ἨἩΠΏΡ. ὀχομίία" 
πι6. Αἴ. 165. 1Ὰ,Ρ7Ὶ 2. περίλυσαιν: υἿΙΪ οχομέδγὸ ποῖαῖ, αἴ ἘΓΔΠ8.΄ 
ἢ} Κωραέμε, ΕΧΧ ἐκτινάσσειν Βαθαπῖ, Ῥοδβίυϊαϊ Βοο 480. 
406 861165 ΟΥ̓ΔΙΙΟΩθ. Ὑ146 ΒΌΡτα 8. ἀπολίω εἴ διαλύω. -- "Ων, 
δοἰπαο, αἰἰδδοῖνο. “14:1 ϑ8πι. Ὗ, 9. περιελύϑησαν: ὉΒὲ περι-- 
λυέσϑαι εδῖ σοπιρμγόδοογε, αἵ Κρ αἴμδ ταὶ ὶ τοὐϊϑ δχρτοββὶ 550 

: ψιδεῖαγ, δολανγεπδογρσίμα ἰδὶ οοπ!οἷς Ἰεροηάυπι παρελύϑησαν, 
ᾳφυοά ἀδ πιοπιδν δ ασὐεἐἐέα δ ἔγεαυδηῖον πϑογραίαγ, ῬϑΌ]Ο ροβὲ 
Υ. 12, περιλύέσϑαι οοἄθπι 868 ϑγηυπαςλο ἐτὶ δυϊεοσ, Ὁδὲ ἔπ 
ἴοχη ἢ θτ. Ἰερίτυν 195, ρϑγομδδὲ διεγιέ, Ὗ ΙΔ δτπῖυτ ταπγθη ταΐῃὶ ἢ. 
Ἰ. “φωξέαο δὲ ϑγπιπιασλὲ ποτηϊαᾶ ρδιυϊδῖα 6886, ἴα ὯΣ νοῖ- 
80, Π086 “4μέέαθ ἰτἰθυϊοΣ, δγπιπιασῖο τοἀάδταγ, δὲ νῖοσθ 
γεῖδᾶ, υἱ ρᾶτιΐϊηι ὁ Υ. ὁ. ἸυσὨ] 4 πῖθσ δρρατγοῖ, ρατγεϊπι ὁπ 1ρ88 1η-.΄. 
ἀοΐε νϑιβι οΐβ “1φμίέαθ αἰδβοῖαθε. Ὑἱάς δά ἢ. 1, 2 οπεξζαιοο- 
πέμωπι. : 

ΠΕΡΜΜΕΝΩ, φαεροοίο. ὃποη ῬΙΉ. ἰάδην, “414. τ΄ ϑδηι.᾽ 
ΧΙΤΙ, 8. Ἰάδαι 8. ΓΧΥΤΗ, 4, περεέμεινεν, ὀκϑροοέανέί. Αἀάα. 
“φω. Ῥ86. ΟΧΥΤΙΓ, ἄρ. βεοση ἄππι Ἰογαοἰδοέαπι ἴτι Οαέεπα ῬΡ. 
σσ. τ. ΤΙ]. ρν. 4168. - πὴ ΡΙΒ. θη. ΧΙ ΙΧ, ι8. γιά εἰ δᾶρ. 
ΥΠ|Ι, ι5. δὸ οοῃξ. Αδε. 1, ά. ἡ. 

ΠΡΡΙΜΕΤΡΟΙΝ, απιδίφηα Ἰοοιεπι αἰΐφισπι, οἴγοτεπι[θ.: 
᾿ γεπέδα, ἀπ᾿ δέει. Δι, Αγροῦ, ποπνθη ὑῬτορτ. ταρίου.ἑβ. 8 γ71})7}. 
Ῥει, ΤΠ1, 4. δεουυἤἄτιπι Εἰ οσδέμηι Οποσιασέ. ν. ἀργ0}8 εἰ ἐργαβ. 
7γολδοπὲμδβ βυιϑριοδῖαν, διιπὶ]6 1886 ἀρεχοβ, 3πὴ. 864 5'πε 4υ- 
δο ογτανὶξ δμδοδέμα, οἵ περίμετρον, ηυοᾶ ρῥτορτῖο απιῤὲέέηπι' 
(ν146 Ζηενούος, 11, 15. 40. 1, 1τ85.), ἢ. 1. δαῖοαι γρρέοηδηιν τος 
ἴδε, ρεγηποῖ δὰ δπιροθάθηβ Ὁ2η, ζμγιέδ, ἴϊ. χορὲο αἴοπισπδας. 
00}}, Θορἢ. ΠῚ, 5. υδὲ ἀρυά ϑγηιπιασάμπι περίμετρον παράλιον 
ἐδῖ γερο πιαλέεύπα Ῥταοῖετρα Ἰερίτοτ Πυοάυδ τη πηδγρσῖπθ οοὐ. 
150. “οίπι. δας, 111,14. δὲ φιοαυο ϑδγπιπιαοο νἱπἀϊσαπάτπι 

«ε 
-“- 

, 
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80: ᾿ ΠΕΡΙΝΟΚΙΩ -- 174 ΠΕΡ)ΌΙΪΚΑ 

, ΘΥξ, υὧὐ Ἰᾶπὶ ποίανιξ' Ζζοίπιθδέμδ., « ὅπ. ϑγπιπι. ΘοΡὮ, Π, 5. 

«- 

γ άθ βαρτα 8. ΦλἼ, τ᾿ θ)Π, Ἀμρέοιδμδ. κα Ἄϑς. ΨΤΙ, 1δ..ὄ Ηεεγοῖ.. 
περίμετρον, υὑπέρμδτρον, μέγα. τινὲς δὲ εὔκυκλον. αὶ νάα 7πέξ, 
- ἸΛῚ, πιόπδμγα, αἰἐπιοπιδῖο, ᾿ὄγπιπι, Ῥβαϊη, ΟΧΧΧΗ͂, 2. τῶν 
περιμέτρων αὐτοῦ, ἀλπιδπβίοπαπι ο1υ8. 864 τὰ περίμετρα ϑυῖ 
Ὦ. 1. ἑπαπιορπέα, νθδέἐπιθπέα, ᾳιαθ 86 ἐχέοπαϊμηπέ οἔγοα ΘΟΥ̓ΡριΙϑ. 
Οὐοτῖθ ὑϑ] 1601 [πἴξ. 101 νοῦς ἔνδυμα, υϑὶ δππι|. ΥὙι1΄άε 4υσηὰδ 
δίτδο, 1,, ὅ. 46 αῃο ]οοο ὅοῃξ, Τροειογρέη. Βιδὶ, 1 οἷ. 10... ». 
59. ἃ0 ἴπἔτδ 8. ν. τρίμετρος. 

᾿ς ΠΕΡΩΝΟΣΚ ῶ, αὐδοςοηέον ἐπ ἀπέπιο νογδὸ το οοπϑίάεγο, 
πεογνέθ σοπιρίδοίον δὲ σοποίρέο, ἐχοορίέο, θαηωξοίέδμδ ὁαοορφίϊο.. 
3, ἑἐπέοίἐθοέδ. “Αἴ4ω. ὅγπιπι. Τλοοαά, Ῥτον. 11, 4. περινόη- 
σαι, Οὐέερεπέον οορέέα, δέμαῖδ, ορεγαπι ἄα. Τ,αρϑταμπῖ Ὁ3υ οὐπὶ 
ΤΧΧ,, ἀ01 ἢ. 1, γοοθ προνοοῦ υϑὶ Βαπῖ, Ζεογοῆ. πὲρενοξῖ, περισ-- 
σῶς νοεῖ. Δά46' Αγ,δέορᾶ. απ. ν. ο80. 
ΠΕΡΙ ΝΟΙΑ͂, οοκέεξαεξο. ον, δέμάτα, ζαςέα. ὅγπιπι. 
Ῥ3. ΟΧΧΥΙ, 12. ϑόγπιο 1δὲ 68ὲ ἀ6 ορϑεῖθυβ ἀϊνιηΐβ. 2) γιμδὲμϑ 
Βαρεῖ προνοίας. ᾿ 
͵Ης ΠΕΡΙΞΕ Ω, φοἰνοωπεοίνοα γασο δὲ ροέο, ἴ. 4. περιξύω, 
οὐτῶ αυὰ νοοθ ροτηναΐαϊαν 1 ΘΟ 4, 584ρ. ΧΙΠ, α.. 0] 64. Οοπιρέ. 
περιέξεσεν, τοϊῖααἱ ΌΤΙ περεξέξυσεν ὨαΌΘηϊ,, 

ἴ ΠΡΡΙΞΎΡΑ 22, οἰγομπιγασο. ἡνρὴ ΗΤΡΒ. ἃ 3, οἶγοιπι» 
οἰαο. Αἴ4μ. Τιον. ΧΊΧ, 27. περεξυρήσετε κύκλῳ. Αἀὰς Πεγοάοί. 
111. Ρ. 162, 16. ὩΣ 

ΠΕΡΙΜΞΎ Ὡ. οἱνοιπιοίγοα ταιο οὲ ροζίο. 88}. ΧΙΤΤ, ι1. 
ὙΠ1Δ16 ΘΌΡΓΤΑ 8. ν. περιξέω. 

ς ΠΕΡΙΟΔΈΕΥ͂ Ω, οἱροιπιδο, ἔπ ογϑθπι οὗεο. Ἴδπηῖ ΗΠ ΒΡ. 
απιδμῖο. Ζαοὶ, Τ, 10. 11. ΥΙ, 7. - 230. “44. ΟΟΒΕ6Ι. ΥἹΙ, 16. 
ὅγπιπι. Οδηῖ, ΠΠ], ὅ, περιοδεύοντες. - Ὁνῶ, αἰϑομεγ. 2 88πι. 
ΧΧΙΝ, ὃ. ; 
ον ΠΕΡΠ]ἪΌΔΟΣ;, οἐγοιέξμδ. Ἐ2 59 }5, νἴοθ. 1οβ. Ἱ, 16. δγπιπι, 
1ο8. ΥΙ, 5. 

ΠΕΡΖ7]ΟΙΚΟΔΟΜΕΙΩ, οεἰγομπηιοίγοα αοαξῆοο, ἐπ ογδόπι 
δέγμο, αϑαϊοῖές οἱτοιπιναζίο 8. οἰγομπποίμαο. ΔΆ, αϑαϊεο. 
Ιετεηι. 1.11,.2. Αἀά46.2 Ἀδρ. ΧΧΥ, 1. 560. εἀ. Οοπιρί. - ὙΠ» 
ϑορίο. ἴον. ΧΙΧ, 8. κύκλῳ περιῳκοδόμημαι. οὐγοιεπιϑορ ἐμ 8:6, 
1π ἴοχῖι Ἀθθτ. Ἰοσίτυν δοπιέέαπι πιθαπεὶ δομδῖέ 86 οὐγοιπιδορδὲξ, 

ι ϑ6!8 θοἄδπι. -- [ΞΌΠ.), οὗδεγο. Ἐοοι. ΧΧΧΙΧ, 11. περιοίκη" 
᾿δομήσουσι τὸ περιστόμιον, 08 86τι Ὠᾶτα8 811 οὐέμγαδωπέ, -- 30, 
ἐβμεπάο. Ἐπθοι. ΧΧΥῚ, 8. υδὲ περιοικόδομήσει Θ5ῖ 6] 586) 
ἐχ 8116 ἱπτειρτοϊδιίίομθ, Εἰϑὲ δυξεπι ἰπἰογρτοῖαπιθαῖαπι 1111π|8, 
ᾳυοὰ δεφυΐξατ: καὶ ποιήσει ἐπί σε φάραγγα. ἢ 

ΠΕΡΙΠῚ ΟΙΚΟΣ, αοοοῖα, φαὶ οἰγομπιλαδέξαξ, 58}, ν6τθ 816, 

λαδέέαπ5. ΠΏ δυῖ, 1, 7. Οοηξ, 1.0.1, 68. 
ΠΑ ΠΕΡΙ ΌΟΖΚΑ͂, αὐϊαορηξία, 8ρδοϊαῖῖαι ἴοσα διεδιγ- 

δαπα, 86 νοΐ οἰγοιπιξαοοηέεδ, ὨΏΣ, Πέδαθ. Ἰαά. ΧΙ, 26. 

τοῖς περιοίκοις αὐτῆς 860, οοἂ, Οχοῃ. ϑοί!, Ὁ423 ἱπϊοσάυπι 

-- 



Ἢ ΠΕΡΙΌΟΙΚΟΣ - “ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣΖΟ' Σ δοδ 

ποῖδι γδρ οτιθ πὶ οἰγοιπιέαοεηέεπι ,»᾿ διὺϊ γμοῖϊϊυς ρμαφὸθ αδὸ 
»ἐδίαθ, ἀνθ βυης 40.881 τ ΔΊΟΓῸ πὶ τοιβοι 6 πιϑίσορο)τυπι 
ἢ]188. 

Ἢ ΠΕΡῚ ΟΙΚΟΣ, ἘΠῚ χωδὰ! οἰγοιπιΐαοοηι5 ΤΡ. 
29, ῥέαπέϊζοα. Οοι. ΧΙΧ, 25. 20. 860. οοα. “4226ε:. εἴ Ζιεδέξη. 
Μαρέγν. 1)ὲαϊ, δ. 1);γρΆ. πιά, Ρ. 1δ2.:96ϊ 154. - 5120, οὐγοιέπε, 
Ἰογοω. ΧΙ ΙΧ, δ. ) 

ΤΟ ΠΕΡΔΌΟΖΚΟΝ, 580. πέδον. οἰγοιπιίαοεης "οζμπες 
425, Ρμέαπέξέθδ. ι Ἀερ. ΥΙ, 46. Αἄάο Τυά. 1, 27. 560. 7'αἑ. 
οὐ εκ. 

ΠΕΡ)ΟΝΥΧΊ ΖΩ, ΞΕ: μπσιιδϑ. ΣΝ πΐσν, Ξ- 
οἷο ππσιθ8. ὮὍρδαι. ΧΧΙ͂, 12. Πα αἀυοαῃ8 Κωϊμαΐων δὲ ἡ ϑγνιϑ 

᾿ ξογανα]απι μάργ. ἀ6 χεεδοαπαὲδ μπριέδωδ μα] χοταΐς, 4046. 
ἰδαθπη, 418 ἀβ βἰσηὶβ Ἰαοῖϊο ΒΟΙΠΙΟ Θδῖφ 46 ππροξθαβ πυῖτίθη- 
ἀ15 ροϊῖ8 οὕὐπὶ Οπἐοίοδο δὲ “καθ εχ ὶισδυιάδ δῖ. ὥρη. σα- 
ἑαξογὲ “Ιἄσογα. “δοοίέ, 110. 11. σ. 14. Ρ». 546. 

Π22ΟΡΑ4Ἅ4.42, οἱγοιπιβρέοίο. ὙΔΆ, ζογπιξαῖο. “Αἴ4ᾳμ. Τοτ. 
ΧΧ, 5. περιορῶώντα. Τὰ τἰταπ δῖ Βιοίζα Ἰαῖσηδπι νοόσαδπηὶ οἱνγ- 
οἰπιδρὲσ θηέσπι, αυᾶτὰ έογοπγηῶθ Αἰεξίαθ βεουπ ἄστη μχὶ- 
χηᾶπιὶ ΘΠ Ἰοη δα {ΣΡ 1, δὲ τοῖο 86 βαρϑὲ πδὲδο οἷιᾳ8 σ0Ὲ9 
ἀοοιαΐα πὸ ἕοτίδββα περιαλῶντα δοτίροπάντι εβῖ,. περιορᾷν 
ποῖαδές οδογγανγθ, ἄμο σὲ ἐξίμε ναραγὶ, αἱ "ῬΔῸ ἸΏ ποῖϊοπθ 
ῬεγεσγΣγδαέϊοπἐδ᾽ Δοσεροτὶῖ, αυοά 1460 ὩΟΏ ΤΥ ΗΝ εξῖ, 
4υῖ8 14 απὶ “Ζέσγοπγπιμδ (φμΐίαϑ βοουμάυπι δἀϊειοίδπι δοοῦῃ» 
ἀλὰ ἰτᾶροϊτ ρεγοβγίπωπι, ἂο ΤΧΧ οἱ 1 δοέοίϊοι μέτοικον 
Ῥοθυστιῃηῖ, 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ, ἀξεβηξείο 5... οἰγοιπηδοτὶρείο, φιάαξ 
Μὴ ἐἰπιέεέδιια, ἐξπιδέθα ἀρτόγιπι. δ Δ, ἐσγπιέέδ. ἘΣ ΘΟΒ.͵ 
ΧΙ.ΠΙ. 15. 

ΠΕΡΙΟΥ͂ΣΊ΄ “4: οορία, οἐνἐέξέαθ, ορε6, 7αοιεαέεϑ. Ὕδ, 
γεἰέφιρεπε., αδωεπαήαηπέξα. 44. Ῥβδ]ω. ΧΥ͂!, τά. ἀφήσουσιν αὐτὰ 
περιουσέαν τοῖς βρέφεσιεν αὐτῶν. Ῥίδολογωδ 1 1 Οἰαν. Κενδ86. σσ.. 
Ῥ. 75. οοπἰϊοὶξ, Ἰεροιάσπι. 6586 ἀφήσουσιν τὴν περιουσίαν αὐτῶν 
τοῖς βρ. αὐτῶν, ηυϊὰ αὐτὰ πο Βαδοξ, 400 βυϑιϊηεδίας, ἢοο 
δ6η8ιι: Θέ γοζίπφειπέ Ορ68 διῶ ἐξδογὲβ 8. πθροέϊδιι διεδ. Ῥτο- 
γοοᾶϊξ 8ἴχηυ] δὰ Ζοδέπιπι 11, χά. ὉΔῚ λοπιΐπθα ἐπργπιξο αἱνεξδα 
εἰ υριενιεὶ ἀϊοιπῖασ περιουσίας εὖ ἔχοντες. - ἸΦΛ5Ὶ, ἀοφιῖδὲ- 
ἕωπι, ζασμίέαίαα ἀοφιιαίέαθ. Αἴφω. Οεδα. ΧΙ, 41. 860. οοά. 
Μοδφιι. Οουῇ. Πορεγέονέμπι Βὲδέ, δὲ Ογέσπέ. ἐδέογαί. Ἴ. 1Υ̓́. Ῥ. 
267. “4εὐέαη. Κ΄. ΕΠ. ΤΥ, 9. 

ΠΕΡΙΟΥΣΙ.“ ΖΟΙΜΑ7, αοφμένο. 5, ἰᾷεμι. ζηδογέμδ 
(χα: νἱἀεῖυτ Ἵφιέέα ε559) Οοη. ΧΧΧΙ, 18. περιουσιάσατο. Οοῃ. 
Ἐμδέαεΐ. δὰ ἢ]. α΄. Ὁ. 25, 230. 

ΠΙΕΡΙΟΥΣΙΩ͂ΣΗΟΣ, Ρεομέξεπι, μδομζεαγδ μοοδεϑϑὲος 
7αοιεἰξαεεο. υλΌ, Ῥεοωΐζέωπι. Ῥβδ]ιη. ΟΧΧΧΙΨΝ, 4. ΟοἸεὶ. 1], 
8. Τὴ Ῥτίοτὶ Ἴοοο περιουσιασμὸς 688 γέξς αἰέημά εχοοίέξοτδ. εἰ. 
ἐπίο! σασδέφζα, 4μα6 Ροεδἑδπέμν Ἢ ταπία ν ἐξαίρετον, πεκού- 

᾿ ᾿ Ν 



5.2. ΠΕΡΙΟΥ͂ ΣΙΟΣ -- ΠΕΡΙΟΧΗ). 

λιον, ὈϊτοΊ 14 Ιοἴτ. ΒαΡοαῖ. δμέααδ: περιουσιασμὸς, πλῆϑος; 
ὕπαρξις φυσικὴ. (Ῥβα]πι, ΟΧΧΧΙΨΥ͂, 4.) Χαὶ ᾿]σραὴλ εἰς περιου- 
σιασμὸν ἑαυτῷ, ἀνεὶ τοῦ, εἰς κεήμα, καὶ εἰς κεῆσεν. οὐσίαν γὰρ 
τὴν ὕπαρξιν. Ζομαγαρ Ζεχ. 1520. περιουσιασμὸς, περιουσία, 
πλοῦτος. Οοπέεν οἴ, 4υδ6 ποῖδῖα δυηξ ϑιρτὰ χ ϑιέάα ἴῃ γ. 
ουσία, οἵ δἀάάε διωρέαϊξκέωπι δὰ 11. αἱ. Ῥ. γά, 46. 

ΠΕΡΙΟΥ͂ΣΙΟΣ, αοφιέδέξεεδ, ροοιίξαγεα. ἩλΌ, ρφοιεῖέιαι, 
Ἐχοά. ΧΙΧ͵ δ. θους ΨΠ,6. ΧΙΥ͂,.. ΧΧΥῚ, 18. λαὸν πε- 

᾿ς φιθύσιον. ῬΟΡΌΪυπΙ ρδοωέξαγοπε. Αἀάθ “4. Ναὶ]. Τ|1, 17. 
Οἰοα6. ἐπ Οοέαὲ. περιούσεον» ἐξαέρετον, εεγοῖ. περιούσιον, πο- 
λὺ, περευσὸν, περειποιητόν. δμέααϑ: περιούσιος λαὸς, ὃ ἔγκτητος. 
Ψίάδ εἴ ποῖδια εκ ϑωέώάα βυρτα δά ν. οὐσέα, οἱ 27 οὔῆιπι λὰ 
Τὶς ἹΙ, τά, Ρ. 565, : 

ΠΕΡΙΌΧΑΩΝ, πεμηξεῖο,, Ρῥγοριρπαοιῖμπι, αγὰ, οδείάϊο, 
αὔλῥοἐΐο, ἀαπιρϑέξα, ἌΧ3.. Ῥβαϊ. ΟΥ̓ΤΙ, κι. εἰς πόλεν περιοχῆς, 
ἴῃ υτθοαὶ πὰ πἰ [10 18, ἢ. 6. πε πι. ϑγηωπ. περεπεφραγμένην. 
ἈάΔάθ 2Ἐ ὲρ. ΧΙΧ, "4. - ΚΌ. κΙῬδν. ΧΙ; 7. ἐχάϑισε Δαβὶδ ἐν 
τῇ περιοχὴ. μαδίίαραι Πᾶνα ἴῃ ἀγοδ. - ΠΧΌ, ἀγα. ὄδγπῆπ, 
1.6. ΧΧΧΙΠΙ, τ6. - ΠΉΧΟ ἃ ἸΧΌ. 1 ὅ8πι. ΧΧΙΙ, 4. 2 8δπηὶ. Υ͂, 
.Ρῶς-. ΧΙ, 5. - ΠΧ, γοῖδ, ἃ ὋΣ, ψόπογ, Ἐνδοῖ. ΧΙ, τ5, 
ΨΙΙ, 20..ὄ ὦ Ομένκες Ῥβα]πι. ΤΟΧΥ͂, κ1. - ἬΧΌ. Ρρ. ΧΧΧ, 

4ὃ. ἐν πόλει περιοχῆς, ἀὰ ατὸϑ πιμηδέα, Ηδεγοΐ. περιοχῆς. τε-- 
τειχισμένης, 46 οἱ Ῥβαα. ΓΟΙΓΧ, το. ἴογοαι. ΧΙ͵Χ, 9. τὰς σὰρ- 
κας τοῦ πλησίον αὐτοῦ ἔδονται ἐν τῇ περιοχῇ, σᾶτιε8 Ῥτοχίηι δβαϊ 
δἄσης ἰῃ απρμδύέα, Ἐν 6οΒ. ΤΥ, 2. δώσεις ἐπ᾿ αὐτὴν περιοχὴν» 

. οτάϊηδθιβ δάνογβιιβ 114π|ὶ οὐδέαἑοπεπε, Ὑιάδ δὲ Ζαοῖ. ΧΙ, 2. 
Ναὶ. 1Π|,.14. Αἀάα Ππηο. ΜΊοΒ. ΨΙ], 12. -- ΧΩ ἱπιροῦ. ἃ 
ἮΧ2, ουϑέοαϊἑ, Ῥδαϊτα. ΟΧΙ;, ὅ. ϑοῦ, κύριε, φυλακὴν τῷ στὸ- 
ματί μουγ καὶ θύραν περιοχῆς περὲ τὰ χείλη μου, Ῥοπα, Ὠοπιΐ- 
πὸ, ουδβιοάίδπι οτ τη6ο.͵ δὲ οδἴξιπι ἡεεγεέωπε οἶτοα 1818 πι68. 
1 αρδὶ δαῶϊ ἱπ δγυθπάδ ογιρίμθ σψοοῖβ “15. σεδέοαέα,, παι 
ΤῸΝ 8 ἽΧ), οἰεϑέοαγ6, 864 ἃ Ἴ-: ν6] “ἼΧ, δέπσεγα, οἰγοιπιάα- 
γο, ἀεἀιχοευπε. ΝΝδηι 608 ὙΧΌ 16ρ͵886, ᾿πΠ] ρτοθ 8 0116 νι ἀεΐατ, 
-ὙΝ, ἰσραίμδ. ΑΒά. ν. 1. περιοχὴν εἰς τὰ ἔϑνη ἀπέστειλε. 
γυ]ρο βιδίυυμῖ, ΟΧΧ ΧΕ δὰϊ ροῖταβ ἫΣ Ἰερίδ686. [τὰ Ζ, 809. 
ἦη γοέοσρ. Ρ.- 4. Ὑιάο φυοᾳὺο Ζπέξ. ΠεεγολίξΓ 5. περιοχὴ εἷ 
περιοχῆς. θὰ 860 5]ρηιβοδιῖο δ. 1. ᾳφυδάτατα ποὰ ροίεϑῖ, 
Ὡδηὶ αἱ ροΒββοὲ περγδξέο πλλιτὶ ἸΠΊΘΡ ρϑηῖεβ ἢ Βδοῖθ ἐΐδαυθ ἴυ"- 
ἀΐοας σαρροίέμα ἴῃ ποέὲδ οΥἐδέ. δῷ Ἀ. 1. ρ. 66., περιοχὴν Β. Ἰ. 
ποίδτο ἑα φωοά ἐπ πιαπα ἐδ ἀαέεπι 68ὲ ἰεραίο, αυειιδαπιοάτππι 
περιοχὴ Δοι. ὟΠΙ, 52. εἰρηϊβοας δωγυπαᾶπι αἰξοιεέιεδ 8ογίρεὶ. 
ΝΟ τοαῖο ἰδαυ6 δ ἐοόδε6 νοῦδα ρταθοὰ ἐγϑηϑἕηϊῖ: ἔοραΐος αὐ 

, ΕΣ δηιδέί, Οἰἶοδ6. 479. ἐπ Ῥνορῆ. περιοχὴν» ἀγγέλους. Τα 

ψοτβ. ὅγγ... δἴἶεκ. περιοχὴ ἀπριδέΐα τοἀάϊτυν, αὐδδὶ ἊΝ δὶ} 581}8’ 
διαϊατῖβ ποπιϊο 8 Ἐς, ἐογγμέπα. Τἠσοα, [ε5. ΧΉΙ, δ. περιο- 
χαὶν δὶ ε8ἴ 1π ἴόχῖα δεῦτ, ΤΟΥΣ, ἐσραἐὶ. Τ)ετινανὶϊ ἃ ὭΣ, 60Π- 
ἐοΐημο 7,8, ηυοᾶ ἀοὶπάθ δὰ ἀο]οχεβ διιμηηηοβ δὸὺ σταν βδί πιοϑ, 

. 
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ΠΕΡΙΠΑΘΩ͂Σ -- ΠΣΡΙΠΑΊΟΣ  δοῦ 
4υ4168 ϑατξ ματιυτιοπεϊυπι, ἐσαπβέετίυτ. ζωὴ αἴμϑ: ἐογδέοηδα 
εἰ ἀοίογσδ. εεγοῖ. περιοχὴ, περιπέτεια, καὶ υὑπόϑεσις, καὶ. 
φυλακὴ, καὶ περὶ πάντων (Ἰεβαπάνπι ν!ἀδοτ πόλεαν) πολιορ--.. 
κία. διμάας: περιοχή, περιπέκεια καὶ ὑπύϑεσις, θλίψις, συνο- 
χη. καὶ ὁ Θαβίδ' ἐν πόλει περιοχῆς» τουτέστο περιβόλῳ. Κιξοίο- 
για ϑιάαϑθ Ὠϊο ἴθ πιθηῖθ Βαῦυϊ886 νιθοῖοσ Ἰοσιηι 2 ϑδπη). 
ΧΧΤΙΙ, νά. Δαβὶδ ἣν τότε ἐν τῇ περιοχῇ. ΜὲοίξεεΒ ἀυΐθτη οχιειὶ.- 
18, ΘΌΠῚ τη 8 Ὡ} ἔοβί θ᾽ σέϑρεχι886 δὰ νεῦρα "8. ΧΧΧ, “8, βιργα 
δθάυοῖα, πηἀ46 οἰῖαπι. ρΡοβὲ “αβὶδ ᾿ἰπιτοτρυποϊίοηθαι, ροηθη- 
ἄλπι ε886 διδίγαῖωσ. ὅ16 οἵ Φανογώιμς ἀλδιϊποιί ὁπ θηι ροβῖ τος 

ΠΕΡΙΠΑΗΘΩΣ, ομπὶ πιασπὰ απηΐπιὶ σοπιπιοέέοηθ. 4 
δος. ΤΙ, 1. ππασηο ἔγαθ ἑαοεαέμε ἀθϑέμ. Ρλοίξως 2,6... πε-- 
ἐπαϑῶς γ συμπαϑώς, λυπηρῶς. Υἱά6 φυοᾳυθ ΖΖεογολέωπε.. 

ΠΕΡΜΠΑ͂ΤΕ “Δ, ἀπιδιρῖο, ἀσαπιδιείο, οὐαπιδιῖο, αὖδο, 
Ῥγοβοίϑοον., ρὲρο, ἥπδ᾽ σεῦο.. ἢ, σαίοο. ἴον. ἸΧ,, 8. περι 
πατῶν, εἷς ἐπὶ ἐδαφους, ἐπὶ θαλάσσης. απὶδιείαπαε,, τη. 
4υδπι 1 ρανιπιθηῖο, ἱπ μιᾶι, Οὐοπῖος Μαιἢ. ΧΙΥ, 45. - 
Ἴγη: Ἤ)Π: Ἡδπηη, Καὶ, ΡΒ. οὲ ἩΠῈρ. Οεη. ΠῚ, 8. ἤκουσα 
τῆς φωνῆς κυρέου τοῦ Θεοῦ περιπατοῦντος ἐν τῷ παραδείσῳ, δα-- 
ἀϊεθαπι νοσοπὶ Ὠοιιὶπὶ Πεὲ οὐαπιδιραπεὶς ἰὼ ρατδήϊβο.. Τὰς 
ΧΧΙ, 24. περειεπατήσαν ἐκεῖθεν, ργοἹοϊσοοδαηέων π46. ἃ Ἀαρ. 
ΧΧ, 5. μνησϑητί μου δὴ, ὅσα περιεπάϊιησα ἐνώπιον δηυ, τϑοοῖ- 
ἄδιθ χῃδεβο, φυοπιοάο αἀπιῤμέανογὶπν ν6] νέχογέπν 86 πὴδ 
ϑεβδογὲπι σοτᾶπὶ ἴθ. Οσηῇ, 2.95, Ν. Τ. 8. ἢ. ν. ἴον». ΧΧ, 25. 
Ῥτον. ΨΠΠ, )0. ΟΟΠ6)]. ΓΧ, 9. - ᾿πὐπι ἡγπιε ΘΠ] 4, ΡδΒ. δὲ 
Αρῖ. Ὅδη. ΠΙ, 26. Γ,26. - Ἠδὴν δο.. 1 ὅάπι. ΧΥ͂ΠΙ, 59. 
ϑίτδο, Χ, 2γ. (30.) περιπατῶν. οἐέοεα οδαπιδιαπε, (ϑῖο 
ἕγα ἂρ'ἃ Ηογαὶ. δέν. ἵ,. 9... 1.) υὐ δυση δρὶδπάοσγθηι δὲ 
ξαϑῖαι οδῖεμίεῖ. βγειδοἠλησίάενο περιπατεῖν Β. 1. νἱἀοζῸΣ 6856 
ἡπεησίςαγο, ὶ : ; ᾿ 

ΠΕΡΙΠΑ' ΤΗΪΑ, οἰγομπιαπιδιρέαἐέρ. ἢδπ, ἀπεδιιζο, 
ὅγπιπι. Ῥβαϊην. 1, Χ ΧΙ], 9. καὶ ηἱ γλῶσσα αὐτῶν περιπατήματα 
ἐν τῇ γῇ. δ ἸάδτωΣ 16 ρ,886 ΣΙ δεῖ ΘΉΣΩ, δὲ πδπρ6 ἱπιργθδβα 
ἰεοιο δᾶπ8 δϑῖ, ηυ86 ἰδαθη τ181 ἰά60 διϑρθδοῖα δδξ, 418 
Ριοτθὰβ δ᾽ΐθῃδ δὲ ἢ ἱπρθῆϊο δγπιπιαοΐέ. δἰϊογοπγπιῖς ὅϑγπι- 
πιαοΐωπη βεουῖῃβ Βδδεῖ: δὲ ἐπρα θογώπι απιδιμέαντε ἐπ ἐόγγα, 
υἐἱ δήδο 166.}885 νἱάεδειν περεέπατησε. ΑἸϊοαυΐῃ τοροηθηάμηι 
δδ86ῖ ; καὶ τῆς γλωώσ. ἧς αὐτῶν περειπατήματα ἐν τῇ γῆς 

ΠΕΡΙ ΠΑΊΤΟΣ, απιῤωέαείο, ἀεαπιδιρέαέϊο, ἰοοωϑ, ἐπ 40 
ἀφαπιθμέοπιδ, αἀπιῤωέαστμπι. ἢ», νέα. Ἐπϑοῖ, ΧΙ,11, κ1. 12. 
- ἢ, ΕΖεο. ΧΙ.Π, 4, οἱ περίπατοι οὗ ὑπερῷοι, απιδωΐαογα 
δρΥΟΓῶ. ὭΣ Ὁ, νἱὰ γεοσία θὲ ρέαπα. Ῥτον. ΧΧΙΠ], 32. 
ὑμιλεῖτε ἐν περιπάτοις. “146 δὰ Ὦ. 1. )αοσογμπι. - πϑδὼῶ, οα- 
Ἡἰεῖοα. Τοῦ. ΧΙ], )4. Νυιαν ξοτῖαβϑθ ἰδαρογιηῖ Ὁλ2ν}, δθγηξέα, 
να ἢ 884 ΔΏὨΟ τ, Δ ]] ὁ. δἴδίῃθ:6, 608 ἰσρ 89 Π2 ἃ γὼ, γα να, 

Κοί, 4Κ. “ἘΝ Ἔ γ ᾿ 
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δοπνεγεΐ. 4 Νίαος. ΤΙ, ὅ0. ῬΡτο περίπατον, ηαποὰ Βαθοῶς 4|ες, 
οἱ Οοπιρὶ., περὶ πάντων Ἰεροηάσυτι νἱ ἀοίυτ. 

ΠΕΡ, ΠΑΤῸΣ ΣΎ ΣΚΙΌΣ, απιδωαονιι τοτιδγοδιιπι, 
86 επιδγοδα αδαπιδιρζαξίο,. ὈΔΟΧῸ , ἐἐπεέππαδμέα, ϑγποπιαοΐμν 
Ζδοι. ΧΙΥ͂, 2.ο. Ὀεάυχίξ α οὐκ, δὰξ ἃ νοζο ὃς, ὠπιότα, 
οδιωπιδγαέϊο. 

ΠΕΡΙΠΈΕΖΔΙΝΟΣ, οἱγοιπιοένγόα οαπιροδέγίθ, σαπιρὶδ οἷο 
εἰἰππααἔιϑ. ἘΝ, δϑιίααέπι, ἸοτΑΘῺ Ῥτορτ. γ81115. Ὑ ΟΟΔΡΟ]υπί, 
οἰ νἱἀοίαγ, αὖ ““φοιΐία εἰδοῖαπι, ἰάθοᾳιο 1, οχίοΐβ ἔδσθ τρηο- 
ται. “4. Οεη. ΧΕΥ͂͵ ὅ. τῶν περεπεδίνων, 86. χωρίων. Κ᾽ αἰέαν- 
δίο τα Ηἤορονγπειῖπι δὰ ἢ, 1, Ῥ. 527. διαβρεοῖα 685 Βδ6ὸ ]δοῖίο, 
ὉΠ 46 τοροποηάσπι οδηδοὲ τῶν πρινεδίων γ6] τῶν πρίνων, ἐἰ- 
οι, ααἰθειδ ἀΥΟΥ 18 ἔογθ σοπβιίϑ ἐπε πϑίσοτα. 864 τϑοῖϑ 
τοποϊς βϑολαγγεπδογρὲμε δα Ὦ. }., πδὸ τ ἢ δἰρηέβοατο ἐἐέοοα, 
Ὧ60 δῷ “χεῖία ἴἴὰ ππαυδηὶ ἐχρ]ΐοατι. Ῥοῖιθβ “΄φωέδα νοῦσεπὶ 
Βορτ, οὐπὶ Ολῤαέάαεο οτῖϑηι ρυῖαν!ς ἃ πη", ἀράν, σαπερμδ. 
Οδοΐογυπι Φγμϑέμδ τῶν περέπεδίνων ᾿ταπιδῖοϊῖ: δογίεπι, φιὶ ἰοοα 
οαπιραδίγέα 5. Θαπιρο8 δὲ ρίαπεξέοπι ἑποοέμπέ. Ὑιὰδ ἀποαμο δά 
Ἐ, ). ΜῊοπεζαμοοπέιϊεπι. 

ὙΠΕΡΙΠΕ ΠΩ, πεξέῖο ογομηι., αἰπιξέέο, ὅ. ΝίδΔοο. ἵ, 26. 
ὩΔὲ Ιοοο παραπέμψας, ᾳφυοά καϊΐφυὶ Σὲ ρτὶ Βαδοπῖ, δάξιῖο “4εἐ- 
πα περιπέμψας ΦΧ ὨΪΡοΙ. 

ΠΕΡΙΠΗ ΓΝΥ7, σέτγοιπε οοπογέϑοο. ἘΠΌΓι, οἱαμαῖο, 06" 
οἴμαο, οὐδέτγμο. ϑγπιπι. Τὸν. ΧΥ͂, 8, περιπήγνυται. Ογρᾶ. ἀε 
ἔαρ. Οοναί!. ν. 57. Ῥ. χδ. Ἢ 

ΠΕΡ“ΠΗ.1 Ζ4), οἱγομπιἑπέο, οδάμοο, πϑς Ῥίδ, οδέθρο. 
“44. Ἰλεοά. κι Ἄδερ. ΥἹ, 20. περιεπήλισεν, οδαμαϊέ. ϑοὰ ἰπ εοἀ. 

᾿ μον, ΤΙΧΧ ἴητι, ἸεσίτοΣ περεεπίλησεν. ὙΜιταίαθ ἴδπιδα γ0- 
ὍΘΕ Ἰρποτδηξ ᾿,εχίοᾶ. 

ΠΕΡΙ) ΠΊΩ, ἑποῖαο, οαάο, οὔεπαάο. ᾿Μ13. 4. 58πι. Ὗ, 
45. υδὴῇῖ᾽ ποιίοπθηι οσοωγτοπαὶ Βαραῖ, - ὃθ), σαασο. ἴοϑ. ΥἼ], 
10, ἑνατέ τοῦτο συ περιπέπτωκας ἐπὶ τὸ πρόσωπόν σου; 40.819 
ἴα 118 οδοξἐδέὲ ἴὰ ἔλοϊδια ἴδ ἢ Ῥχον. ΧΙ, δ. ἀσέβεια δὲ πέ- 
ρἐπίπτεει ἀδικίᾳ, ἰτιρϊοῖδ5 αυΐοαι ἑποίαϊξέ ἴῃ Ἰαϊπδεϊτίδπι.. γᾶ 
ἴαθο, αἱ] πιοηϊῖο Ἰδοῖοτθ, Ογαδέμα πνυϊανίς ἴῃ ἀσεβείᾳ - αδι» 
κία ̓  ἈΒ]1, ορβοενδηῖο αόσογο, ἀσεβεέᾳ περιπίπτει ο8ὲ αὐ ἐπιρίἐ- 
ἐαέοπι οἤεπαϊϊέ, μὲ ἐς οὔοπμδίοηδ οαααέ. «- ΠᾺΡ ΝΊρ]ν. ἐνέπῖο, 
Ἀύ1Β. 11, 5. περιέπεσε᾽ περιπτοίματε τῇ μερίδι τοῦ ἀγροῦ Μορᾷν 
ἔοτῖο ἐποίδδαὲξ ἴῃ ρατῖθια ἀρτὶ Βοδβ. 2 ὅδιω. ἴ, 6. περιπτωματ 
περιέπεσον ἐν τῷ ὕρει, ἔοτιο ἑποέξαεδαπι ἴῃ πιοπίθι. 4 Νίδοῦ. 
ΙΧ, 21. περιπεσοὸνν ἀσϑενείᾳ, ἐποέάοπϑ τι ταοτῦτιπι, 810 “4οἰδα- 
π8 Κ΄. Η, 11, 56. περιπεσὼν νόσῳ. 4 Μάδοο, Χ, 4. περιπεσεῖν 
τοιούτοις κακοῖς» ἑἐποέάίαγα ἴῃ ταηῖα τια]14. Ια οὲ 2 Νίδοο. Υ]Ϊ, 
25. 1, γ. εἴ οομέ. 7,65. ΝΝ. Τ' 5. ἢ. υ. 

ΠΕΡΜΠΑΔΦ' ΚΩ εὐ ΠΕΡΙΠΖ4Ε' ΚΟΖΗ͂,1., οἰνομπιρίδοο, 
ἀπιρίζοο, ἑπροῖνο, σοπνογέο, οἰγοιπινοῖνο, οἐγοιπίρίσςοίον, οοπι-" 
Τ ἰδοέον, “Ὁ πη Ηρ. σορμῖο, Ῥδαϊαι, ΧΙΧ, 20. ἢ γλῶσσά σου ᾿ 

΄ 
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περιέπλεκε δολεύτητας. Ἰηρυδ ἴυ8 ἑπνοίνἐξ ἔταυ ρα. ΤΠεριπλέ- 

κειν δολιότητας 6δϑῖ ἢ. ]. Ἰαετι αἷοοϑ πϑοίεγθ. Ατδὰ, (λυλο 

ποῖδι ξραγε. Ὑιάδ δὲ ὅδ, ΧΧ, Ὁ, « ρ3η, ἐπιρέϊοο, δογις- 
Ρίδοίον. ὅγπιπι. Οδηῖ, 1, 6. περεπλεκέαϑω . εἴ (Ο8ε]. [Υ̓͂, 5. 
περιπλέκξται. “ Ὦπιν ἐπναΐίθο. ἃ δ8πι. ΧΥΠΙΙ, 9. περιεπλάκη ἡ 
κέἐρ αλὴ αὐτοῦ ἐν τῇ ϑυυΐ, ἐπιρἐἑεαίμπε θὲ σαραῖ εἰ αιυδζοαΐϊ,. 
ΡῚΠ ἰηῖοσ 8]18 ποῖαι ἐέσανέξ, σοπδίγέηχὲέ ζοτεῖμδι - 155, ἄρα 
Ρίϊοο. ἙποςΒ. ΧΥ͂Π, 7. ἡ ἄμπελος αὕτη περιπεπλεγμένη πρὸς 
αὐτὸν, νἱτ18 Βᾶ6ο σοηγογδα δά ΠΠ]υπι, γι ΔδητωσΣ 1535 ἀσσο 886 θᾶ ᾿ 
βἰρηϊβοδίίομθ, 408 ρο]]εὲ ἀρυὰ “γαδαθ, αυϊθυ8 βιρῃιϊῆοας 
ἑἐπνοΐίνεγδ ραηπὲβ, ᾿ΜὨιίολαοίδο ϑιερρί. Ῥ. ι351τ. σοπιίοῖξ, Βαπὸ 
γψεϊδί ομθτα Ῥοεϊϊποιθ δά Ἰθοϊϊοηθπι ναγϊδὴι 2529, 4υᾶπὶ ποῦς 

ύ}}} οοδ 4. Αδηπέσοίέ. οἱ ἷΘ Ποδοὲξ Βαθθπῖ, «4». ς Αλη΄ ὁδὲ οὐγο 

οἰπιαγθ. - 55 ρατγέ, Νιίρλ. ἀἐεέογέμπι, Αἴφ. ΤΑεοῦ, Ῥτον. 
ΜΙ], 8. περεπεπλεγμένον, οἱγαωπιρέξοαξιπι. - ΜΞ3Ὸ, ἐπρενγσίέο 
πιο, ΝΆ. ἔ, 10. ὡς 'σμίλαξ περιπλεκομένη, 5πιέέας οἰγοιεπες 
νοίμέα. Μιᾶσθιητιν Μ9Ὸ ρδυπιταβ86 οὐπὰ ὥϑῷ. Ὑἱάδ ἐπῆγα 8. νυ. 
ὁμίλαξ. «- ἫΝ ῬΊΆ. ὁροίἑο. Ῥδα]πι. ΟΧΥ͂ΤΤΙ, 61, σχοινία ὧμαρ-- 
τωλῶν πὲεριεπλαάκησαν μοὲ, ἔχπο8 ρεοσαίοτυπι οἐγομπιρέθκὲ θμπᾶ 
8, δὺῖ οὐγομπάαπέ ταθ. θδηθ αυοδα δ6ῃβθπηι. ταίοέλίορ. ΣΝ 
ἴα σοπίαρ, ἵ. οἰγομὲνίξ, ὅ Νίδοο. Κ΄, 49. κατεᾳίλουν ἀλλήλους 
περιπλεκοόμενοι. ταυλῖυ]8 απιρίοχιδμα 86 Οϑου]αῖΐ ϑυηῖ, 2. Νῖασο. 
ΠΠ, 22. δικαίᾳ περιπεπλεγμένος κρίσει, ἰυδῖα οἰγοιμπινθπέμδ 
Ροδὴδ. Ὗϊάθ ἱριά γ ὃ. Δά44ε 4 Νῖαοο. 1, 2ὺ. 0νῖ ρον αδία- 
4φώεανο τοἀάϊτυτ, ἐπρς 
ΠΕΡ ΠΟ ΙΕ Ω δὲ ΠΕΡΙΠΟΙΒΌΜΑΙ, ἐοπιράγο, ἀδὰ 

φμῖγο, (88670., ΘΟΡΩ͂νΟ, ἐπ νἕέα δέγνο, ἐΐζεγο. τ4πι Ἡ!ρΒὲ 
ἃ Ὑ25, γοίδαωμπι ζαοίο. Ῥβαϊα. ΟΧΧΥΤΠ, «.. περεπυέησαε τους 
υἱοὺς εῶὧν τεϑανατωμένων, ἐπ νέέα δόῦνα []1ο58 οσοϊδοταπι: υδὲ 
περιποίησαν δβῖ περίσωσον, Ὁ ρτδοουδ υτ΄δπι ΘΧΡΟΠΪ,, 60]], 
σει. ΧΙΗΙ͂, 12. Επχοά. ἵ, 16. περετορέῖσϑαι εῷ ἀποκτεῖναε Ορρο- 
αἰΐατ, -' ἥδ ΠῆὴΠὶ ἥλπηῆ, ΒΔ], ΡΙἢ. εὐ Η:ρἢ. νέωΐρο, τπ νἐέά 
οοπϑόγνο. Όδηῃ. ΧΙ, κ΄. Εἰκοά. 1, 16. (0011. ν. 22. δὲ. ζωογο- 
ψεῖσϑε Ἰερίτυτ.) ΧΧΙΙ, ι8, ὉΝ1 Ῥτὸ περεποιήσετε, 4υοά δχὰ ς 
οι Οοἀ. Καὲ, τοὶϊξαυὶ 1 Βτὶ περιβιώσετε ΒαΡδηῖ. ι Ῥασ. ΧΙ, ὃ. 
περιεποίησε τὸ λοιπὸν τῆς πόλεως, ἐπ νέέα δογναδαὲ τεϊληυδηι 
Ρᾶτῖδπι ον τα118. (Κ μσαέμε: “οαῦ αὠέεπι γοέξφμα μγδὲθ δ. 
δέγμακῖέ, ιτυ πε διρυΐϊβοδια ροῖθϑε ξοσπιυΐα πεῦτγ. νέυύβοαγά 
μγδεπι.) Ἐξοά σαν 86ηϑι. νϑγθυπν υδιιρδίων Δίογοάοίο. Δ 6 ας 
Ῥλοίξέ ἀπποέαξέ. 6» ἐοαΐσπι Δὰ Αοι. ΧΧ, 8. Ρ. 58... εἰ Ἤϑδτ. Χ, 
59. Ρ. 650. Ἐπδοῖ, ΧΙ, ιδ. ψυχὰς περιεποιοῦντο', ἀπηιδδ, 
ἐπ νἱέα δεγναδαπί. Ὑιήηος οἴ Οδη. ΧΙ, κ᾿. Νυπι. ΧΧΙΙ, 53. 
ἴοβ. Ι, 17.) Με. ΧΥΠΙΤ, 5. . “νη ΡΙΒὶ δαρὲσ, ρμρο. 
Τονῖς. Χ, 18. ὉὉ}ῖ ρῥτο ἐχαϑαρισεὲν Οο΄. Οχοη, Βαῦεξ πὲρι8- 
ποίησε», δὺὸ περιποιεῖν 8δ8ὶ ἰγαοέαγφ, Ὑθτιδου]απι δεαγόδέίεη, 
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δε)απαεοῖα. - ὈΌΜ, ραάγοο. τ ϑαὰ. ΧΥ, 9. 15. 7π0.  ϑδην. 

ΧΧΊ,γ. - ἡαῖτι, δελέδεο. αι ϑαα. ΧΧΥ͂, 80. τὸν δοῦλον αὐτοῦ 
περιεποιήσατο ἐκ χειρὸς κακών, 4086 γϑὲΡᾶ ποι γοτίθηα διιηΐ 
οὐπὶ “Βίοίξο: δοόρριῶτ δέτε ζέδογανὶξ 6 πιᾶπῖς πιαΐογιπι, 868: 
δεγνπι δέέπι ὑγολέδωΐε, τι πιαΐε αοογεῖ, αὖ ροδῖυ]δι τοχὶυϑ 
ἨεΣ. 80 86 1168 οτδίϊοι δ. -- ἼΧν, όγπιο. ἴ66. ΧΙ.ΠΠ, 41. λαύν 
μου, ὃν περεεποιησάμην, Ῥορυϊυτι πιδυπι, 4π6πὶ πιΐῃὶ ἀοφυΐ- 
οἱνὲ, Οὐπξ, Αοῖ, ΧΧ, δ. - ν᾽ Ὠδν, γϑοέάμεπι ζασίο. Τετ. 
ΧΙ͂ΠΙ, 586. - υϑὺ, νερείο. ἴον. ΧΧΥ͂ΙΙ, 17. ταῦτα πάντα 
δίκαιον περεποιησονται, Ἀδδο Οπιϊα ᾿πδιῖ αδϑογοσιῖ, Ὦ. 6, δὅμᾶ 
γαοΐενιε 8. ἑπάμδννε, αυϊα 101 δαΥπιο εϑὲ ὧἀθ νϑβιϊθυβ. -- πὺπ) 
αοῖο. Ῥτον. ΥἹ, 52. ἀπώλειαν τῇ ψυχὴ αὐτοῦ περιποιεῖται, ἢ. 
8. 86 ἔρδιεπι, ρϑγαἶἑδ. πο. Ἐβοῆ. ΧΧΎΤΙΙ, 4. Όν Ἰητογάπαι 
φυοᾳῦθ ΩοηιέγγΘ, ΟΟΠΙΡΩΓΡΩΥ͂Θ πρῖατα, 48:18 ὨοϊΏπι 68ῖ. “ 

ΠΌΒ, ἔγαπδθο. ἴεα. ΧΧΧΙ͂, 5. περεποιήσεται. νἔνοδ δογναῦι. 
80. γοχ Βοῦσ. Ὡοῖδ αυοαῦθ πιϑίδριοσῖοθ ἐξδόγραγα, δγίρογε, 
᾿φαΐριενι σοηϑόγναγα. Οοπῇ, δίπιοηἐδ 7,6... ᾿δῦν. ». ιϑοέ. Οοάοχ 
ΤῬΡαολοπιέαπιδ ἴϑπιθὰ 101 δεῖ περιβήσεται, ἐγαπαρνδα ἐσέμγ. - 

ΜΡ» ΨΌοο. ῬΤΟΥ. ΜΗ, 4. τὴν δὲ φρόνησιν γνωριμον περιποίη- 
σαι σεαυτῷ, σορῃδῖδπι ας Ῥτιδοηείαπι: Ὁδὲ μὐἱ 1 56η 80) 6Χ- 
Ῥτοββίβδθ, ποῖ Δι ϊαοΠὶ Π5 ὉΤΟ ἊΝ: Ἰορ᾽886 νἱ ἀδηϊατν. -- Ὡ55ν 
ἀοημέγο, σοπιραγο. Ὅεη. ΧΧΧΥ͂Ι, 60, ὅσα περιεποιήσατο ἐν γὴ 
αναὰν, αυδδοιπαυθ σοωέδένογαί ε10ϊ ἰὼ ἴοτσγα Ομ δπδϑῃ. 

ἃ Μδοο. ΠΙ, 55. τῷ τὸ ζῆν περιποιήσαντε», 11, φαΐ νἱϊδαι 
σοηϑεγνανεγαέ, δ60Ὰ οοποδαϑόγαί. ἰσογολέμδ: περιποιεῖται, 

᾿προξενοῖ, ζωοποιεῖ. ἈΑἀᾶὰθ ι Νίδοοδν. ΥἹ, 44. εἰ 2 Νίαδοροδν. 
ΧΥ,, 421. 

᾿ ΠΕΡΙΠΟΙΉΣΙΣ, αορσοιλδέξίο, οοπδεγναξέο, ροδδοδδῖο. 
ΠΝ νέεαϊξέαδι 4 Ῥατ. ΧΙ͂Ψ, ιΆθ. δὲ οαδοῦδης Αδιδοραβ, 
ὥστε μὴ εἶναι ἐν αὐτοῖς περιποίησιν, ἰἴἰὰ ᾿ἂξ ποι 6586ῖ ἐπ 1}}}5 
οοπδαγναξίο, Ὦ. 6. τἴΐ ΠΕΙῸ ΟῚ 11109 ΒΟΥΥΑΙΘΙΌΣ, ν6] 1π νἱᾶ 
τοδπογεῖ, ὅ8.:π||}18 ΘΧΕΙΏΡ]ὰ τη για δοίη δ. ρσὸ Οὐ ΘοῖΟ 
εἶυβ Βαρεὲ Οὐαδδὲιια ΦΡλϊἰοί, 5. 11. Ὑ, Τι. 1. ο. 4. ρ. κτάοδ. 
ἹΙεριποίησις ἀυῖοπι Ῥτὸ οορμϑεγναξέονδ Ῥατίϊος Ἡροῦς. Χ, Ἢ 
πδυγρδίοτ, - ΠΟΔΌ., σοτδέιεπυ. ΝῖΔ]. 171,17. ἔσονταί μοε εἰς πε: 
οἰπρέησιν, δταμτ ταἱδΐ πὰ μοϑδοϑοέοηοπι. ἴα αυοαιοθ εἰμί. 
ΟοπῈ 1 Ῥοεῖν. 11, 9- 1 ΤΉ 88. , 9. ϑωέάαδ: περιποίησιν, κτῆ- 

συν. Ῥταοῖθσθα Ἰοριῖος Ηδρρ. 11, 10. ταδὶ π1}}1] οἱ τεβρομάεϊ ἰπ 
τοχῖα ΒΟΌΓ. εἴ εἰρήνη εἰς περιποίησιν ψυχῆς 6886 νἰάοιαυν οἴἶυηι 
δηΐπιὶ ργοργέμπι. ΝΝ 

"ΠΕΡΙΠΟΙΚΙ ΑΛΩ,, οἰγομπιναγίερο. Τιερῖτας Βδεὺ 
γοχ, οὐνἱϊἷ}}1] τϑϑροπᾶδε ἧπ ἴοχῖι μορταΐοο, Ῥβα]πι. ΧΙ ΤΥ, 
10. δεουθπάπηι ΣΦ δεδέμπι ΠΕ, ΕΞ. Ὗ, 1. Ρ.. τ3ϑο. Ο.. γ1ἀ6 ἱπῆτα 9. 
ν. ποικίλλω. 

ΠΕΡΙΠΟ' 414, φωδωνδαῆα, εμδιγδὲιωπ, ρμαρὲ, ἃ περι" 
πόλιος, ὠγόθην οἰγοηνξαοθηδ, οἵγοα τἰγῦδπι δέέμδ. ΦΔῸ « 8μ- 
ΩΣ Δαν ὟἹ]; 56. 57. 88, Υιά6 εἴ ἃ Μαςο.-ΧΙ, ά, 61. 
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ΠΕΦΡΙΠΟΡΣΥ ΟΜΑΙ, οἰγοιπιδο, οἐγομπιαπιδιεῖο. ἸΣΩ, 
ἐγάπϑδο. πο. 1ο8. ΧΥ͂, 5. περιπορεύεται. Ὰ 

ΠΕΡΙΠΟῬΦΥΡΟΝ, 80. ἔνδυμα, »οϑεΐδ ἐπ᾿ οὐγομΐέι ρτα 
ργθα, οἰαναέα, 568 οἷανὲδ Ρ ΡΤ Θῖ8 ογπαέα, ἐς ρωγρωγεῖδ ἤπις 
ὀνὶἱδ Καδέα νοὶ ργαφρέοχέα, ὨΝΧΟτΙῸ ῬΙῸΣ. πιμξαξογίαθ ψοδέαδ. 168. 
ΠῚ, 20. Αἀ446 Ἐιῃ. ΙΧ, 15. 8660. Κδέ. «Αγωπα. ΝΝ 

᾿ς ΠΕΡΙ ΠΤΑΜ7), ππάϊφμο νοϊέο. 4 Νίδοο. ΧΤΥ͂, 17. πε 
ριπτάμενα. Αἀάδαδα͵ 6ἐ8ὲ βδεδὸ νοὸχ 1ωεχὶοΐβ. ᾿ 

ΠΕΡ] ΠΤΕῈΡΑ͂, φυοόρεῖφ αἰαθ δὰὺϊ ρέππαθ, δϑουῃάθπι 
ΠΟΒΏΏ]]0Β οἰίαπι δοϊπεϊέαα, δἰγέσέμγαθ. ἡφχ. Οἀπι. ΨΙΠ, 6. 
περίπτερα αὐτῆς. περέπτερᾳ πυρὸς, φΦοὐπεξέϊαθ εἰιι8 δοϊπεϊδαὸ 
ἰσαθαθ, διωέξάαθ δὲ Πεογολέωδ: περίπτερα . οἱ ἀποσπινϑηρισμοί: 
ἴτὰ τοἀἀτάδτυμς, αὐΐᾶ Ομΐπέα εὐϊέϊο σπίνϑρακας ᾿ιαθεῖ. ΑἸ1ο- 
4φυΐηθη οσσυντιῖ Θχθρ]υ 8 δι σολβορίιοβ, ΤΠ οχθδ ΧΧ 
1η6]Θχϑεηῖ δαρσίέέαϑ ρεμιαΐαδ. ἘΝ . . 

ΠΕΡΙ ΠΤΕΡΟΣ, οἶγοῖπι αἰαῖπδ, ρέππαέιεο, οἱγοιπιφιία ια 
λαδοη8 ργοπιέηδηξίαδ. ΛΠ, ἄγεπιδ. Αταοβ. 1Π, χ5. συντρίψω 
τὸν οἶκον τὸν περίπτερον, οοπξεϊηρατι ἀοπιπι οἰγεμπιᾳμαφιό 
Ῥγοπιξπιθη .8 δθὰ ρίππαδ ΒΡ απΐξοπι, β6ὰ Ροῖ 5 και ἐεοέαπες 
Ὁ Βγδπια δροῦδης Οτίθηίαϊεβ οὖ ργϑεϑογίϊπὶ τορε8. γι άδ' 
ετεπ. ΧΧΧΥΙ (7 αε. ΧΙ. 111Π0, 22. - 0. Ζονπέμδ ἰὰ με. Βγοπι." 
γοϊὶ. ΗΠ. Ῥ, 5. Ν. 2. Ρ. 461. ἐχρήίοας ἀθ ἀοπιρυβ, 4π86.Ῥ6 
Βοῖυϊδα τὰδὲ8. 8: 1}1]11Ππ|ὰ8 τοἔγίρουϊπι δρδῖδῖῖβ ἴϑιροσθ 8001- 
Ρίπης, Βα] αθσὶ τοαροσαηχθηῖο πο 1Ππὸ ἀϊσοδία, Οο68. 9752 
ἕῃ Ῥρορῆ. περέπτερον (Μ8, νἱτῖοδβο πέρπτερον), ἑκατέῤωσε ἐξξέχον- 
τα. σημαίνει δὲ καὶ ταχύ. δμέααδ: περίπτερον, πανταχόϑεν ἐξέχοκ. " 
Ἡεογοῖν περέπεερον, ὑψηλὸν, πανταχοϑεν. ἐξέχον, ἢ στέγην 
ἔχουσαν ἐξοχήν. Εἱδγοηγπιῶδ αἢ «ἴσιοϑ, Ἰ. ο.: Ῥγο ἄοπιο ἀγεπιαῖξ 
τὸν Οοἶχον τὸν περίπτερον Δ ΧᾺἋ ἐγαποίζογιωιξ, ηιοαὶ τιο8 ἐπιέθγ.: 
Ρείαϊξ δωπιμβ μὲππαίαπὲγ 60 ᾳμοά οδέξοίᾳ λαδεαέ μὲν 
επεδίγαβ, δὲ φιαδὲ ρίππασ, αὐ πιαρπέξμαϊἑποπι ἔγίρονὶα αδροῖ-: 
δπάαπι.. Ὁ ' : ᾿Σ 

ΠΕΡΙ ΠΤΩΙΑ͂, φιοαῖ αοοϊαϊζε, σαϑιρ5 ζογξιζέιδ,. δαἶα- 
μιδέαδ. ΛΟ,» δρεηιέμδ, σα8μι8. ἈύΒ, 11,5, - ΝῪ2 1ηβμ." 
ΝΡ. (ἐε ὑστο 5), ἑπορέάδεπαο. 2 88πι. 1, 6. Ομ; περιπίπεω. 

ΠΕΡΙΡῬΑΙΝΩ, οἱγομπιαθρογρο, ἀδρέῦσο. πὰ ΝΙΡΒΣ 
8. 2, ἀραγρο. ον. ΧΤΙΥ͂, )γ. δ1. Νυπι. ὙΠ, ὃ. ΧΙΧ, 18. ες 
ἃ}δι, Ζεογοῖ. περιῤῥαίναεσϑαι., περιαντίζεσϑαι (δϑαϊπιαδίμθ δὲ ᾿ 

, Τμηΐώς σοτεὶρατξ περιραντέζεσϑαι, τααλῖτα. περιῤῥαντίζεαϑαι 6 
Ῥλανοτὶπο)ὴ, ῥανείζεσϑαι.. : 
5 ΠΕΡΙΡῬΑΝΤΙ ΖΏ, ἰάδπι. βὰν, δραγρο. Ναιι. ΧΙΧ, 

λ. 20. - δ ΗἸΡΗ. ἃ. 1) δραγρο. 7π0. παι. ΧΙΧ, ιϑ. 
Αὴ “- πρη ΡΙΒ, ὀχρὲο, Ἐπροῖ. ΧΙ, ΠῚ, 20. “471. ἃ Ῥᾶγ. ΧΧΙ͂Χ, 
24. περιερῥαντεθαν. ὩΝ ᾿ 

ΠΕΡΙΡ ῬΑΝΤΙΣΜΟῚΣ, αορορθία, τ13. ἀϑρογοίο. ϑγπιπι, 
Ζδον. ΧΠΠ, ἧς ΝΣ ἀξ τον "αν 
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ἘΠΕΡΙΡ ῬΕΩ, μηδέημο ἥμο, οἱνομπιζμο, 4 Νίδοο. ΤΧ, 

40. Εἰγπιοί. Ομαάϊαπωπὶι τά, 6, τὸ δὲ περιβῥεῖν πανταχόϑεν καὶ 
, φύκλῳ περιβῥέειψ. ; ον 

ΠΕΡΙΡῬΗΓΝΥΜΊ, οἱνοιρπιζγίηρο, αἰδνσαρο. ἃ Νίδος, 
ἼΨ, 538. τοὺς χιτῶνας περιθῥηξας. ἴυηΐσδδ, αἴθριον ρθε, ϑὶὸ 

Αοι. ΧΥῚ, 22. περιρθῥήξανεες αὐτῶν τὰ ἱμάτια, αἰξγωπιροπίες 
νοδιϊπιθηῖα δοσυ. 8510 ρϑϑϑΐη) δΐδηι ἀρπά ρῥτοξαποβ. Ὑ1ά9 10- 
οὰ Ῥίέμέεαγολὲ οῖ “ελεπαφὶ οὈβέτναία βεογρίογο τιοῖ. δὰ Αἱοίρῆτ, 
᾿ἘΡ. Ρ. ν30 864. δι. 1Ψ, Κ0 ΤΟΧΧ διέῤῥηξε τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, 
ὯΙ 7οδερλιδ περιβῥηξαάμενος τὴν ἐσθῆτα. 

᾿ς ΠΕΡΙΣΙΆΛΔΟ Ὡ, οἱνοιπιοίγοα σὰγίορο. ὈΧΘΦΘ,, οσοῖϊα- 
δο. Ἐχοά, ΧΧΧΙΧ, 2. περεσεσεαλωμένους χρυσίῳ λίσους, 151» 
ἄεξ8 δυτο ἱπο]υδι8. ΝΙ͂β. κολ. περιβεβλημένους ἈδΡεῖ, ᾿ 

ΠΕΡΙΑΙΣΧΕΖΔῚΣ,. οτνα ἀπιδέφηα 86 οἰγομπιάαης, ἩΠῊς ἃ 
ΠΕΡΔΛΣΚΔΔΖΕῚΣ, 80. ἔνδυμα, “οϑεΐδ ογεγα ἀπιδίοηδ., {ἐπ 

δὲέαϊία, ζοηιίπαδέα, 8. ξοπιοναίἑα, ἘΞ5Ὸ39Ὲ ἄνα]. Εκοὰ, ΧΧΥΤΗ, 

58. ΧΧΧΙΧ, ,8. ονῖς ὙΙ, ’ο. ΧΥΪ, 4.. Μοογοῖ. περισκελὲς, 
σκληρὸν, δυσχερὲς, ἢ μέχρι τῶν ποῦ ἵν. Οἰοδα. ἑη Οοέαϊ. περι- 
σκέλη (δε 10. περιακελῆ". φήμεναλια. Ζκοκ. Ογνεδὲ 2Μδ., Βγοην, 
περισκελῆ, φημινάλια. (Νῖ5. φιμεναλια.) ποδῶν ἐνδύματα, δμὶ- 
86: περισκελῆ, βρακία,. φημινάλια;. Ὅς ροτἰβοο!ίάσπι πθα 

ἃρυά νοι. ν!ἀ6 ϑολκοοάδγμεπι ἀθ νφϑϑέζειε πιμέέογιεπε μεῦν, Ὁ. χή- 
864. Αἀά6 δίῖταο. ΧΙ, 9. δὲ βασμοίέο Ἰοροπάσαι γιάεῖυξ 
περεσκελίδα, ποὴ περισκελῆ: Ἕ 

ΠΕΡΙΣΧΚΕ΄.ΟΝ, ἰάδυν. ἘΠΝΌ339 ἀπ 81, .Χ1. 16ν. ΧΥ͂Ι, 4: 
Ἡεεγοῖ. περιακέλια, βρακκία., φημενάλια. ᾿ 

ἘΠΙΣΡΙΟΣΚΑΕΠ. ΖΩ, ρνοίορο, ἀοζεπάο. κ Ἀδρ. ΥΙ, το. 
, 866. Οοπιρίμε. κέδρῳ περιεσμέπασε τὸν οἶκον ἔσωθεν. ὉΔῚ π18}} 
ῬΙΟ δο ἴῃ ἱεχία Βδῦσ, Ἰδριίας, δὸ περισκεπαζειν οδέερσεγδ Ὠ0- 
ἴατ, διμάαϑ: περιΐστααο, ἀνειλάβαυ, περισκέπασον. Ὑιὰδ 40» 
6 βλανογέπιν, : 
ἽΠΕΡΙΣΚΕ ΠΩ͂, ρενοῦο ἐσρο. Ἰοα. ἸΥ͂, 7. 5866. Οοπιρὶ. πε- 

ῥισκέπειν αὐτὸν ἀπὸ κ. τ΄ Δ. υδὶ 411} τὶ σκιαζειν Βαρεμξ, οἱ 
811 Ῥσὸ δδὸ νόοῦ Ἰδριτυσ 1 τοχῖα Βαρσδΐοο. , 

ΣΙΔΡΙΣΚΟΠΕ ἃ, οἰνομπιοβέοῖο, Φρφοομῖον, ΠΝ. πε: 
Ῥρ41π. ΧΧΧΥ͂Ι, 5... περισκοπεῖ. ϑυπιΐευν Ἀ. 1. τ] 0 δθηϑὰ ῥτὸ 
ἑπδέαϊοδα αὐῤφιεοπις ὀδϑογναγο, ἐπδέαέαδ δέγμδγα, οατὰ ῬΥΟρτὶθ 
ποῖθὲ φρδομέαξονγ θη ἀρέγο. Αἀᾶὰθ “γέδέορῆ. Ἐοοΐδα, ν, 485. 
Ῥίαξο Τλοαροίοί. ἵ, 155. Ἐ. δὰ ; 

, ΠΕΡΙΣΚΥΘΊ ΖΩ, δογέλέοο πεοῦϑ ογίπθα σιέγα σερέδ ἃ ὁα- 
Ῥὲέέο γοϑϑοο, ΔΙ νίδοο. ΥΠΪ, ά. δθο. οοἂ. Καί. διιέάαδ: περισκυ- 
ϑίσαντες, σπαράξαντερ: τδὶ ἔοτῖθ Ἰοροπάσπι χαραξαντες, ἐπάϊοο 
Τομρίο δὰ Ὦ. 1. Αἀάο Τλαΐαν, Ἐρ. 1457. Ῥ. χάρο, 9. υδὶ νἱά, 
ΖόπΉΘΡ. Ὁ. 75. δθηῃ. ὁῖ δαΐπιαα. δὰ δοέἐπ. Ρ. ὁ8ι᾽1. .. Ὧθο πο 
Ταοοδ εἰς απὲπι. ἴῃ Αἰπἐλοῖ, αν. Του. ]. ἢ. 21. 

ΠΕΡΙΣΚΥΤΊΙ ΖΩ, 1. 4. περισκυϑίζω, ομέοηι ογοιεπι (8. 
ἔγαδο, φχοογῖο. ἃ Νῖαοο. 11) 4... ϑιμέιίπα : περεσκυτίζοντος, ἐκδὲρ’ 



ΠΕΡΙΣΠΑ͂ΣΜΟΣ, -- ΠΕΡΙΣΠΟΥΔΑ'ΖΏ «51. 
Ν ᾿ 

ματίζοντος. 51 νϑτὰ βοτίριατα, δοτίσαπᾷα εδὲ νὸχ ἃ σκύεος, σο- 
γέμπεν μοέ[8. Οδοίοταπι οοπΐον βαγξοτὶ απποέαέέ. ἐπ Εἐγπιοῖ,. 
Δ. οὶ. 11. Ρ. 1οδ.. 6ἄ. τεο. δὸ 7{πιαπσεπν δὰ Ζοπανγαδ 
οχ. τϑάι. ἔς ὦ 

ΠΕΡΙΣΙἊὮΑ͂ΣΜΟΝΣ, αἰἱοέγαοέίο, οοεμραίέο, οοπνογϑέο᾽ 
ασπιΐηῖδ. 1529.) αὐλΖοξέο πιαρπα, ΟΟΒ6]. 1, τθ. 815 φυοᾳαθ 
δι “45. 7 δοα. δὰ αυδπὶ Ἰορυπι ΖΖίθγοπγπια: ἔξ εγδμπι ΑἸϊδα 
«“φμία, 1, ΧᾺΧ, Τλεοά. περισπασμὸν δἐπιξέξέον' ἐγαπδεμίογσξ, ὦ 
4μοά ἐμ αἱδέσηέξοποπι ζιαϊίπθ ἐπέθγρυοδ δαργοϑδίέ, 6δὸ φιοα ἐπ 
ναγέαφ δοἐίἑοιἐμαέποα πιο λοπιέηὲδ αἰἐδέεπεα ζαπέοέν. ΟΟΒεϊ, 
ΤΙ, “5.06. ΝΙΠ], 16. δὶ ζωζσαέι αἱδαογιδέοποπι. ἸΝΙ6]1α5 4}1} 
δοάϊοοδβ μβαῦεπὶ αἰοέσηβέομεπι. -- ἸΏΝ, οπιοίμπιοπέμπι, Ἀγαθ6- 
φἐαπεία. ὅγπιπι. ΟΟΒε]. Ὺ, 156. ἴϊτα ᾿βὲέοίδωσ. ϑεὰ ὑπᾶὰδ Βδβο 
Βδυβοσῖε ἴρηοσο, Τῃ ακαρζὲδ δαῖαι περισσὸν ἰόρίτατ. Ἐτεαιιθη» 
ἔοσ οἰΐδῃ) Πᾶσ, γΟ09 ὕτὸ οσζμραέξίομδ υἱἱϊτὰς “Ῥοίγδίι6. Ὑιὰθ 
Ἐαρλεϊὲ αἀπποέ. δας φοάεπν δὰ πὸ. Χ, άο. Ρ. ἀο6. 2 Νίαοο..Χ, 
56. ἐν τῷ περισπασμῷ, ἴῃ αἰἰδέγαοέξογις ἀρπιΐπΐδ, 8. αἱοϊδέοπε 
δεχέμα εοὐλογέξο ἐπ ρέωγεα. Οοπέ. Αεἰταηὶ Ταοέ. ς. 5. εἴ Οτγοξέεην 
δὰ 2 Νίδος. ]. ο. Οδϑεοσυι υο ρογίϊηεε οδἴῖαπι Ἰοοι8 ΟΟΒ εἰ. Υ, 
4. ὯΒ1 ρῥτὸ πειρασμοῦ τοροπμδηδαμι εβὶ περισπασμοῦ. ῖ 

ΠΕΡΙΣΠΑ Ώ., αἰϊδέναλο,ς οσσρο, ἐπ αἀένενγφιπ ἐγαἶιο, 
. φείδαι αὐδίγαλο. Σὲ ΠΣ), ἘΔ] οἱ Ηρ. ΟΟ8ε]. 1, 15. πε- 
φισπασμὰν πονηρὰν. τοῦ περισπᾶσϑαν ἐν αὐτῷ., πια1ϊ8 50]]1οἷ- 

“ξυιάϊπεθ, 4υϊθὺ5 ἀἰδιταδβοσρπίυσ, όοσδα περεσπῷν ΒΟ 56π88 
δδϑρίιϑ υϑυγρᾶνῖς 1. “ἀπέρπέπδ, ὧκ δὰ 1 10, ΨΙ. 6.20. ἀο- 
ουἷς σαέαΐετ. ΟΟἘ6]. Π|Ι, 1ο. Υ͂, 19. - Οὕὑθν, ἀδέωνδο. Ἅ᾽ 
ϑδμι. Ἶ,6. - νὼ ΡΙΒ, ϑγπεπ, ἃ ὅδ, ΧΧΙΥ͂, 8. περεέσπα- 
σεν, αἰδέίγακχ. Νίαϊϊδιι αδοίγαχίξ, 50. α ρηοροδῖέο. ϑῖτδα. 
ΧΙ, 4. - περισπωμένῳ περὶ πάντων, ἂδ6 οπιπὶρυβ πέπιλα 505 
Ποξέμα δα. δινεγἀσέο, Οομέος 2) ούδωπι δὰ Τὰς, Χ, 4ο- 

. 664. δ ὁ - 
: ᾿ ΟΠΕΡΖΣΠΟΙΡΙΑ, ες. ΔΩ ΛΙΑΤΑ͂, φδωνδία, 4. ἃ. ἄοπιες 

απέο ρογίαϑ λίπο ἐπα αἱδρογβαδ, ργαεαΐα δεδεγδαπα. Ὠ423., 3 - 
ἤέαφ. 7π0. οἱ ΤΙΧΧ εεο. «14ἰ6.. Οχοπ. Αἰα. Ταὰ. 1, 27. Ὑ146 515 
Ῥσα 8. περίρικος. -- ΜΓΛΔῸ., ϑωδεγδίωπι, ἴοβ. ΧΧΙ͂, ἃ. (αὉ]1 Ζ πα. 
προάστια ΒΑΡ6[) 5.. ΧΙ, δά. 1 Ῥαταὶ, ΥἹ, 85. 890. Ζζαί. “4. 
108. ΧΧΙ, 15. 680. πιᾶτρ, οοἂ, χοϑ. οίπιοε, Ὑιᾶὰθ 4. χ. 
σιδριπόλια. τον τι τὰ πριν 

ΠΕΡΙΣΠΟΥΔΔἍ᾽ ΖΩ, ρογφμαπι δἰμαΐΐοσβθ αρὸ.. Ὑτὰ ῬΙΉ. 
εἷείξοίο, ἴϊ. ἐαοίδἑο. ὅγπιπι, Ῥϑδ]ηι. ΧΥ]],. χὐ.. περισπουδάΞ 

ζετε. 80. ἀΥδῦ. (λλο .Λ ἀϊοξῖυξ ἀὁ οοιρζέα αἰέφισοῦε ἐπδιαἐοδθ΄ οὗ» 

8βογναηδίδιδ, ἀπὰδ ἼΧὴ 68ὲ ἑηρδάστα, οομζθ οδξᾳιεέα ἐπέμρ᾽ι 
Ετρο περισπουδάζειν ἀ6 σοπέθπέέοπα θς ἐμρνίάξα ογέα ἐκρ]οδῃς. 
ἀυτν Ἀ. 1. οσῖἴ, “4. οἱ ΤὝδοά. Βαθοπς ἐρίζειν. ΝΟ ΌΜ}}18 Τἴοτο 
Ῥτϑιθυϑ. περισπρουδάζεεν Ὦ. 1. οδῖ πιαρηο κἰμάζᾳ φαροίσνο, 

ι 
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ΠΕΡΙ ΣΣῈ]4,, αδιιπαηέία, 6π|0 ἔμπα θη ἔπὸ, ᾿φἰοοϊἸσηεία, 
᾿ γγχγαρρέαπέξα. “γῆν. Οσμο): ΝΊ, 8. τἰς περίσσεια τῷ σοφῷ ὑπὲρ 

ΕΣ τὸν ἄφρονα: 4 δπιπδπ) Παδοῖ βαρίθῃβ Ῥτδθ βὲ 110 γαεγοραιί. 

»απι -- γλγῆ). ΟοΒεὶ. Ϊ, 5. τές περίσσεφᾳ τῷ ἀνϑρώπῳ ἐν παντὲ 
μόχϑῳ αὐτοῦ; φυϑηνῶδια ΠότῦΟ ὧἱ ἐξ αέδπε ᾿σοηδβεαυϊτας οὐμηΐ 
Ἰαῦοτα δυὸ ἢ Οοδε]. ΠΙ͂, 9. τές πευίσσεια τοῦ ποιοῦντος, ἐν οἷο 
μοχϑεῖ; αυδπιηδτ ἱρίταν με ἐξέαέειπ, ΒΑΡ 6Ε 1 δ, 4αὶ Ἰαθοτᾶϊ εχ 
Ἅ10 Ἰάβοτθ δι02 ΟοὮε]. Υ, δ. περέσσεια γῆς ἐπὶ παντί ἐστε βα- 
σιλεὺς τοῦ ἀγροῦ ἐγ α δ μ νοῦ: ᾿Ἱπᾶρπᾶ δβ[ςζΙΓ86 Γείξοέξας, οὐ 
ΚΟΧ ΔρΤΙΟΟ] ΓΔ ἢ βανεῖ. ΟὐΠε1], ΝΠ], χα, ̓ ἀγαϑὴ σοφία μετὰ κλη» 
φοδοσίας καὶ περέσσεια τοῖς θεωυοῦσε τὸν ἥλιον, Ὀοπᾶ δᾶ ρίθη- 

Ἐ1ὰ συ. Πδοιθάϊταιθ οἵ ὁπιοέϊεπιδη!ο 11118.,. 41ὲ δδριοιαμ 50]6Π|, 
ὍΟΠ6]. Χ, ὃ. οὐκ ἔστι περέσσεια τῷ ἐπᾷδοντι, 181} σπιοὶιε πον 
Ὦαροι ἱποδηῖδηβ. “ΟΟἘ6]. “ΨΗ, 13, περέσσεια γνωδεῶς ν Ῥγαε- 
δέαπέϊδοίπια βοϊοητῖα. ΟΟδοΪ, Χ, 10. περίσασεια τοῦ ἀνδρὸς σο- 
φία, βαριθητῖα περρζέμν ,Ρηοάεϑξ ᾿χα γϑοέδ σροηάμπι. ΑἸΐὶ ᾿ἰδτὶ 
Βαθδηῖ περίσσεία τῷ ανδρὶ οὐ σοφέα, ηυοταπι νογθουσαηι εϑὶ 
Ὦϊο 56 ηδιι5: φμαδγθγθ δὲ αηιδὲνδ διρεγγπα ποπ 68ὲ λονπιὶπὶδ 
ϑαρίεηξίθ. - ΟΊ. γον. ΧΧΙ, 6. εἰς περίσσειαν, ἴῃ αὖμη» 
᾿απέξαπι. 

ΠΕΡΙΣΣΕΥ͂Ω, δλ ταν, ὁἀοοῖίο, Ῥγαδϑέο, ἧϊ. ϑμρεν: 
ϑιππ. ἼΠΙΠ ΠΙΊΡΒ, ἃ 2". “44. ΟφὩ. ΧΙΙΧ, 5. μ᾽ περισσευσῃς; 
Σ6 ογόδοαϑ, ὯΒ σχορίδαβ. 'ΝΘιθο δἵϊαπι οἰΐτοῦ “Ἵγιξέα Ἰουῖ, 
ΧΧΧ, 9. ἐἴ Ῥτγονυ. ΧΙ, 26. [Ι͂Ὼ γμοδιετγιοτὶ ἰοοο, Ὡδὶ Ἰερίτυτ: 
περισσεύων. τὸν πλησίον αὐτοῦ δίκαιος, ποῖδπαιυπι 6ϑῖ, δῖα τὸν 
πλησίον αὐτοῦ Οὔ 58 π|) θ886 παρὰ, φυοῦ τοβροηθδεοδῖ τῷ Ὁ, 
ὨΘΡ]Θοῖο πῃ νεγβιοηθ “φμξίαθ, δαῖ, δὶ Ἰϑοῖϊο δᾶ 6ϑῖ, 60 Ὁ 
ΘηῖΘ ΠΣ ἴῃ οοἄΐοθ δὰ ἔπνϑηθγι, νοοῖ περισσεύεξεν ποίϊοπθπι 
ἬΠΙΡΜΙ οᾶπι ἀὐδυδηάδαι 6886. ῬΌ]υΪ ἢσο βίηῃ6 ἀθδ]10ο Κιιέραν 

᾿ἄμδ, πὶ “Βαρεῖ: φιωὲ περ ἐξσἑέ ἀαπεριπει ΡγΟΡέεν απιΐοωπις 
ἀωμδέμδ, - ΔΙῸ» ᾿Ργαεδέαπέία. οΒεὶ. ΠΙ, 19. τέ ἐπερέσσευσεν ὃ 

,., ἄνϑρωπος παρὰ τὸ κτῆνος; 4φυϊὰ Ῥναδεέα Βοόπιο Ῥεβιίδεῦ - 
5, πιρἐεέμαο. ι ϑαῃ. 11, 58: περισσεύων οἴκου σου, 4υΐ 
ϑιερεγθδὲ ἴτί ἀοπιο ἴμα. -- Ἵ12 ΝΙΡΒ. ἃ Ἴ". 8, ΕΠ, 36. 4). 
5. 85 8::, 1, 58: ὁ περισσεύων ἐν τῷ οἴκῳ σου» 401 δμρότδδὲ ἴῃ 
ἄοπιο ἴὰὰ. ΤΌΡ. ΠΥ, 32. πᾶν ὃ ἐὰν περισσένοῃ σον, Οἴαῃθ, 
4«υοά εἰρὶ ϑιηρὲν βμον ε. Οουξ, ΜΔ. ΧΙΥ͂, 20. δ8::. ΧΙ, κι5, 
“συσξωχδίᾳ περισσεύει, παρπα ἑπορὲα ἰαδαγαΐ. 81τ. ΧΙΧ, 20. πε- 
φισσεύων ἐν φρονήσει , ἀῤιπάαηδ ργμάεπεῖα, δὶ:. ΧΧΧΊΠ, 34. 
εἰ) περιασευσὴφ' ἐν᾽ πασῃ σαρκὶ, ὯΘ Ὠἷτη18 δθρθγθ [6 96) 8 οτρᾶ 
ΔΌΣ τ)  ἔμτρῶ ̓' Ὡδὲ περισσεύειν Χεδροῃαοῖ πμοβῖτος εἶπόπι 

᾿ κις νίοἰ ἐλωπ. Ογοέξιε οοπϊϊοῖξ, Ἰορθηάιτιι 6880 πε θευσῇς, 
΄ ῥεῤρεγαπι αΚἀ8..} ̓ Μοο. ΠΙ, ὅ9. ἐπερίσσευσεν ὑπὲρ τους βασιλεῖς 

τοὺς ̓πρωτοῦξ᾽ ἀὐοοδἑδαἕ τοί δα Ῥτίοτι θα. 
“ΠΕΡΙΣΣΕΥ ΟΣ ΑΓΑΘΟΥΙ͂Σ, αδιπῆο δοηξε. ὍΝ Ῥίβ. ἃ 

ΟΣ γαπαμῖἝο αρο. Τλδοά. Ἰοτωα. ΧΧΧ, 10. περεσσεύσεε πῶσε 
ξοῖς ἀγαϑοῖς» αδωπάαδὲς ομλαῖροο Ὀσῃἷδ. ΄ 

--- 

«- 
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᾿ ΠΕΡΙΣΣΩ͂Σ -α- ΠΕΡΙΣΤΑ͂ΣΙΣ ᾿᾿. 5158 
! : 

ΠΕΡΙΣΣΟΙΣ, γνοϊέφιριιβ, τοδέάμιδ, ποοζέονιδ, ρῥγαδεέαπ, 
αδωπάαη». Ἴγ. ΟΟΒ6]. 11, 15, ἑνατί ἐσοφισάμην ἐγαὶ τὸ περισο 
σόν; 4876 ΒΒρΐ παρὶθ φμὰπει αἰξὲ 9 ϑοϊ)ϊοει περισοῦν ἰθηρεη- 
ἀσπι ἢ... 6δὲ ουπ; ἐσοφεσαμὴν, Ὥοτ νΟΤῸ οὔπὶ ἐλαλησα.. Υ᾽ά6 
εἰ ΟΟ86], ΥΠ1, 17. ΧΙ, 9. ϑγπινι. ΟΟΒ6]. Υ͂, τι5. ΥἹΙ, 8. πε- 
οισσόν. Οομ6). ΥῊ, ᾿. τέ περισσὸν ἀνθρώπῳ : φυϊὰ ργοαδϑοὲ Ὠ6«. 
ταΐπὶ ἡ Οὐ86]. ΧΙ, 12. περισσὸν ἐξ αὐτῶν, φιαοά χοίεημιωπ ἐβῖ. 
- Ἴη». Εχοά, Χ, δ. χ᾽ Ἀερ. ΧΙ, τ9ο. 2 ερ. ΧΧΙΨ, ὅ:᾽. Ε:. 
ΧΙΥΠΙῚ, χ5. “44. Οεα. ΧΕΙ͂Χ, 5: περισσὸς. ἄρσει. καὶ περιστ 
σὸς κράτει, ργαθδέαπδ ἀϊρολῖαῖο, δὲ ργαδοέαμϑθ σΟθοτθ. ϑ1ο πε- 
οιττοὶ ἐν παιδϑεέᾳ ἀρυὰα Ζοδέπεωπει 11. ΕΝ]. Ρ; γά3. κατε ρῥγαδεέαηῃ- 
ἐο5 γι ἔξέογὶΦ, Υἱάδ αιόοσχοδ Ζακσδείεπι ἰὼ ΑΑπέλοί, Ον. Τοαι. 

. ΧΙ. Ρ. 235. - τῦλῆϑ ΩΝ ὁμα]ὰ, Ὁ δα: Ψ'᾽, 15. πνεῦμα περισ- 
σὸν ἐν αὐτῷ, δρίτιῖτι8 διεοοίέθπϑ ἴτε 110. 7146 δὲ τ) απλοὶ. ΥἹ, ὅ,. 
Ὠδη. Υί, 15. συφία περισσὴ, βδριοιοῖῖα ἐχοσέδεηδ. Οοπῆ, ἤα.- 
»λοϊῥέ απποέαϊέ. οα Μογοάοέο δὰ Νίαδτιιμ. Ὗ., 47. Ρ. 143. - 
ὅδηδὺ, γα. ἤπο. ἴον. ἸΧ, το. ωέρ. τοϊῥομέμπι, οἴ ἱριὰ. γ. 
19. ἴῃ οὐβηῖθῃ8 ἢ18 Ἰοοΐβ βοίξοπιδην, 4π8πὶ νυ ]ρὸ “25. Βεροῖ, 
Β60Ό1 δυπε, - Ἴ219. Ῥτον. ΧΙΨ, 5. ἐν παντὶ μερειμνώντο ἔνεστι 
περισσόν. Τὰ ἴοχίο Βοῦτ, Ἰϑρηῖατ: ἐν δέγεπμο ἰαδογο 6δὲ ἐδεογερι, 
- ΒΗ μίαν, ἥέῶσε. Νυα, ΤΥ, 28..-- 15 ΝΊΡὮ. ἃ Ὅη». 1 ἀ; 
ΧΧΙῚ, 16. 660. οοά. Καἰ. χϑι. ΧΧΧ, ο. Εχϑον. ΧΙ,Ψ1Π,, χὅ, 
18, δίτασ. {Π7,.25. τοῖς περεσσοῖς τῶν λόγων μὴ περοεργάζου, Ἐ0]1 
Ουχϊοβὲιδ ἐπάδρδγε γέϑ, φμωῶθ ααἱ ἐα ο ρογέϊπαπδ. Ι͂Ὼ 4}11} 
Ἰ1δχ118 Ἰαρίτυν: ἐν τοῖς περισσοῖς τῶν ἔργων σου, 4υοἀ νοτίυῖ: 
ἐπ ἑαπέα οὔέοίογιεπε ἐμόγπι αδεπαήαπέδα. λ Νίαοο, ΤΧ, 22. πε- 
οιἰσσὼ, οαοίεγα. ὍΣ ' 

ΠΕΡΙΣΣΟ' ΤΈΡΟΣ, οοταρᾶταϊ. ϑχοσίϊσηἐξον,." πμαΐον, ἀπι- 
Ῥίέον, τ Ὴ, δι. 1 883. ἱμεγαλωόύνη περεσσοτέρα, πιλδαϊβ- 
οδῃτὶα δαοοίέφγξξον, , ὁ ; ἘΝ 

ΠΕΡΙΣΣΟ ΤΕΡΟΣ Ἐ141΄. Ἄχοοδοηείοῦ. δμπι. ἌΣΔΣ 
. ἨορΆ. ὁ “Ὧν. θη. ΧΙ ΙΧ, 5. οὐκ ἔση περισσόξερος, ΔΟῚ Ετἰδ 
Φκοοίἐδγεέδον. : 

ΠΕΡΙΣΣΩ͂Σ, αδιπαϊαπεον, Φιοοδίοηέον. Ἔτι. 168. ΤΟυΥΙ,, 
12. Ὅδη. ΠΠΙ, 9. - Ἴη5. ὃν. δα. ΧΧΧ, Άὅ1ι. ἀνταποδίδωσι 
τοῖς περισσῶς ποιοῦσιν ὑπερηφανίαν. μέρ. πιαπε γαῤτἐδιὶξ αδμη-- 
ἀσηέον ζασέορηεέδιια ομρογδέαπι. Τιθρῖθ8δ6 νιάδίυς ἀνεξαποδίδωσι 
περισσῶς τοῖς ποιοῦσιν ὑπερηφανίαν, ηυοἀ ταοῖτῃ8 νἱάείατ, - 
ὩΣ: ΠῚ δ.) ὁμ815. δ. ὟΙ|1, σ. 19. Ῥιδεῖετθα ἰθρίτωσ 
ΟΥΒ6). ΨΙΙ, 57. ὑδὲ ἴδπι ϑγπιπιαοΐμδ αὐδῇ ΤΧΧ 1Πυὰ πε-- 
ρισσῶς Ῥοεῖ ἀδημονῆσαι ἀ6 δὺο δἀάάθτυμς. Αἀάᾳ ἃ Νίδοορδβ. 
ΥΠ|Ι, 25. ἷ - ΝΠ. Ἵ : 

ΠΕΡΙ ΣΤΑ͂ΣΙΣ, οἱνοιρπδέίαηδία, αὔβιοέϊο, οαἰαπιϊέαϑ, 
Ἡδοοοδέέαδ, ἴϊ. αἰγέωπε. ἘΠ ῬΙΌτ, ΟΣ, ὑδὲεν ἐωπίηα. δγπιπο 
ἘζΘΟΒ, ΧΙ;,, 16. περιστάσεις, ὠπιέπα. Τῖὰ 4 ἐοέξειφ. ϑεᾷὰ Ἰοοο 
περιστάσεις 1δὲ ξοτία886 Ἰοραπάπαι 6δὲ παρστάαέες, 001}. ν. 14. 
γιά δὰ Β. 1. 2οπεξζαωσοπξωπι, αὶ ἴῃ Ζ.οχ. ΟἿ᾽. 8. Ὁ. Υ. [6116 “- 



« 

βά ι΄ ΠΕΡΙΣΤΕ 4Λ2 ἘΠ τς 

- 

ὶ 

εἰς εα, φμαο οέγοα αἐγέμη δέαδατ. - ὉΔῚ ΗΙΡΈ. ἃ ἔϑιρ, οθη- 
ν φελέπο. ἘΖοοῖ, ΧΧΥ͂Ι, ὃ. ποιήσει ἐπὶ σὲ χάρακα, καὶ -περίατα- 

σιν ὅπλων; ἔδοϊος δἀνοεδυὸ 16 νδ]ίθῃι, δὲ οὐνομπιοέαπέξαπι δτ- 
ΣΩΟΤΉΠΙ., ἢ. Θι. ΔΓΠ16 ΟἰΤΟ Δ 11 6. 1τὰ 2 ἐσέξεδ, πιο τϑοῖθ 
ἐδηιθ 1σδίταϊα 60]]Δ 110 06 Ὀἰγιυϑατθ ταχῖι8, (θεῖα ποι νἱάϊι, 
ἄπδε κὶο δοβ]υλδ86 νϑυϑίοῃμεβ οἱ περίστασιν ὅπλων δΔ661.6 δ0 

, χάρακα Ῥοτιῖίηοτε δὰ ποθ, ἀρρον. - ΠΥ ΔΌ, ζογπιέάο, οιϊατι 
᾿ οὐὔέοοξμπι ζογπυξαϊἐπὲθ. ὄγπιπε, Ῥβὰ]αι. ΧΙ ΧΧΙΪ, 4. περιστάσεων. 
ΤΣ ΧΧΟ θὲ Βαρϑος ϑλέψεων. Ῥοκδοπῖ αθη Ροσ περεστάσεις ἢ. 1]. 
δεῖδπι 116} 6 ὶ οὐδέαϊοτιθδ, Ὦ. «6. οδῖθβ 8 υπάϊχφυς οἰπρθις 
οθ. - ὄπϑιο, ἑωγδο. “44ιε. ὅγπιπι. ΤΠεοά. ον. ΧΧΥ͂ΤΙ, 20. 
ἘΠ1ΡΙΟ δϑῦτγ. ποοίθ ἔμγαίδ 6δὲ διεπι ἐμγῦο,, 8. πϑοέμγ πα ὁμῆιϊ 
αὐνὲρὲοέ ἐσπιρορέαε, ἈΔΉΘπ: νυκέος΄ ἐν περιστασεε μὴ ἐκφύγοι, 
ποοῖα ἴῃ ααρόίδο οαδιΕ ποτ ΕΞ αρίαῖ. [πὶ 418 ..18 ν ΘΥΡ18 560" 
8.18 ὩΟῸ 128]6 ΘΧΡΙ͂Θδ818 ἐδὲ, “ἰφωξέαφ σοτῖ ποθι ᾿ναϊο μοῖδδ 
Βεχαρ]ατὶ πιᾶῖ]θ ργδοῆχυμ υἱάσι, ουἱ ροίΐυ δα ηῖ τι θηάα 
ψεῖθα.,. 4π86 πῦπο ἐπ ΓΧΧ ἔοναπίαγ, ,2 Νῖδοσ. ΤΥ, 16, χαλεπὴ 

φερίστασις γ ϑγανέα πιδοθδοέδαφ νο} αὐίοεϊο. Ἡδογοΐι. περίστασις, 
ϑλέψις, ἀνάγκη, μέριμνα. . ϑορπρεμδ' αὰ Ὦ. 1. ἀπ οῖαῖ Ἰοοῦαι 
“Ῥοϊγδιὲ Ἰὰν. ἸΤΥ͂. αλλ ἐν περιστάσεσι χρῆσϑαι ταῖς ἐπιβολαῖς. 
ῬΒΙΙΟΒοΡοβ ϑεοΐοοβ νοσϑ περίστασις ἀντὶ τοῦ. συμφορὰ Ρτὸ 
οαἰαπιξέαέο δΔἀξιθυῖδε6, ἀοσσὶ λγγπέοδια ν.. ιθά. Οοηῇ. εἴ 
ϑμέοεγεπι ΤΒε8. Τ. 1.0. 682. σ΄ αέαέφκιην δὰ “πέοπὲπσι ΓΧ, χὅ. 
Ῥ. 271. δο᾿ 7αοοδϑέιπε ἐπ “δελοί,. Ον, Τοιι. ΧΙ. Ρ. 9. 

᾿ς ΠΕΡΙΣΤΕ ΔΜ, οραγίο, αοπέορο, οὐνοίνο, αὐ δθριεῖ- 
ἔμγαπι σοπροῦο, οι, σοϊέένο.. ἴοᾳ. 1111, ὃ. κγὶ δόξα τοῦ ϑεοῦ 
περιστελεῖ σε, δὶοτία 1) 6 ορονδέ ἴδ. «“, 153η2 ΝΙρΡἢ, ἃ γ8π,' ϑγηέπι. 
1 ϑ8ι. ΧΧΊΤΕ, 26. περιστελλόμενος , σσπέρασέιδ. Ῥοῖταβ 10] ἐδ 
ᾧ. 4ᾳ. κρυπεύμενος. ΟΟπέ. τοϊᾳυος ἰηξῖ, - ΥὙ3)ν οοὐξέμο, Ἐκπεοὶ. 
ΧΧΙΧ, 5. οὐ μὴ περισταλῆς, πουϊᾳυδπι σοξέοερογῖα. Τοῦ. ΧΗ, 

χά. ὅπως ἀπελθὼν περιστείλῃς τὸν νέχρον, ἂτ ΔὈΐδη8 σα δερωέέω- 
γᾶπι σΟΠΙΒΟΠΑ’ 685 τιοτῖυυι. Ὑ|Ι6ο οἱ δ8ϊ:-. ΧΧΧΥΤΪΤΙ, 27. Εο-» 
ἄξων ϑεπβδὰ νϑυθμι δροὰ Οτάθοοβ δ]188 βαυα τᾶσοὸ μβυγρϑίυτ, 
Τοπιονμσ Οὐ. ο΄, 293. οὐδὲ ἑ μήτηρ κλαῦδε περιστείλασα. Εἰμγὲ- 
Ρέαοα Πρλέφοη. Τάιν. ν. 62}... φεῦ., πῶς ἄν μ᾽ ἀδελφῆς χεὶρ πε- 
ριἰστείλειεν ἄν. Ἡδενοάοέ. 110. 11. ο. 00. τούτους πᾷσα ἀνάγκη ἐσεὶ 

ταριχεύσαντας αὐτὸν καὶ περιστείλαντας αἷς καλλεστα, θαψαι ἐν 

ἑρῆσι ϑήκῃσι. Οοπῇ,. ἀυοατθ φὰδο ἐχ «“ἰσίράγοπε οὔββθεναῖ 
ϑολοοείροπέμδ 'ὰ δέ. Ογὲξ. ἤοὲρ. ἐδε. Ὑ, ΧΤΤΙ. Ῥε ΄δι. Οἰοθ4. 
Ῥοἰίπρο, περιστέλλω νεκρόν. ἰφεγοῖ, περισταλεὶς, κοαμηϑ εὶς, 
ἤτοι ταφείς. Ἰάδτα : περίστειλον, 'συγκάλυψον, συνάγαγε. Ἀυτ- 
8098 ἰάθῃι: Περισεέλλει, καλύπεξι, συστέλλει, κοσμεῖ, σκέπει; 
“φυλάττει, περιβάλλει. δια ε -Ἡεῤιστεῖλαι, περικαλύψαι. ὋὉ 
δὲ τὸ σώμα τούτον περιστείλας πέπλοις σηρεκοῖς, καὶ τεκτῃναμὲ- 
φος σῆμα) ἐν αὐτῷ κατέϑετο, Ἐδοᾶδαι δ6πδι: συστέλλειν πδυτραῖ 
Τιιοας οι. Υ΄, 6, Οοπξ, δὰ Β, 1, αγούέωπι, οὲ ἔβοῤδεμῃ Ρ. 1074: 



ΠΈΡΙΣΤΕΡΑ᾽, -- ΠΕΡΙΣΤΟΜΊΌΝ διδ᾽ 
ΠΕΡΙΣΤΕ 4) ἡ δοϊμπιδα. Ἐῶ, »ωδίμα. ΩΝ “44. εε 

ἘΙΧΧ σοι. ΧΥ͂, 9. 5ε4 «Τλφυοέ. ὅαθο ψευῦσὸς περιστερῶν. -ὖ 
Πϑ4ν, Ὡδηνθα. Οδηῖ, ΠῚ, τ4. περιστερά μου, οοέμπιδα πόα. Ὑιά 6 
εἴ ὅδπι. Ψ, 5. ΥἹ, 8. εἴ οοῃξ, δά ἢ. 1. Ταο. δίαϑαθε απὲπιααῖνογδ, 

᾿Δῃ Βέδὲ, Βτγοπι. Οἷαεο. Ἱ. Ρ- ὅο4. εοᾳὰ. δὶ ἱπῖοτ δἱΐα Ρ. 898. οχ. 
ἌνἐομιδάογΣ Οπεὲγοον ἕξ. ς. 20. οὐδοτνδῖ, περεσεεραὰς νοοαεῖ. οἰἰδέαξ 
πιμέδεγοα, φμᾶϑ απιάπιμ8. - ἼΣῸ 15, 7 ἰὲπιδ οοέμιδαα. 11. 1 ον, 
Ἷ, χϑ. ἘΠῚ ἴδταθπ Ρτὸ περιστερῶν δα οἂ, ἡ“ ά. Ἰορξ πᾶνε νἱάοῖυς 
περιστεριδίων. - 0 "30 αὔδὲ. εἰδὲ. Οδακ. ΤΊ, 10: περιστερά μου, 
γιάεπτυς 1ερ 866 "03, - γιά 6|1δὲ Αόπρος περιστερῶν. 

“ΠΕΡΔΣΤΕΙΡῚ ἍΙΟΝ, »ωδίια οοἰμπιδίπδ. ΓΔ Δ. 385 
“Ζίμο οοἰξεπεδαδ.. Τἃ06ν. Ἰ, 14. 560. «ϊά, εἰ 7Πποονξιπι λῆεδνργδέσπε, 
δὲ ταπιθπ ἐ ΘΙ χαϊ εἰδιὲ περιστερῶν Βαῦσηῖ, γιά «ὦ κ.1. ΔοΡΙ. 
Ἱπ “445. ᾿ 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΟΙΜΔΗῚΣ: δοϊαπιδῶν ἐροσίοπι γοξυτοιιι, δαί: 
φμΐ οοὐμηεδέπο ξίδπθνδ δϑέ. Ὑέαο. “πριότήηροειδης. ᾿΄. 

ΠΕΡΙΣΤΕΦΙΑΝΟ Ὡ. οἰνγοιηξοῖη ρο, ΘΟΥΌΡΣ Ῥκοῖο. ἼΥ», 
ΦΟΥΌΠΟ. δἰ ἐφιι α ὅ8αν. ΧΧΠΙ, 26. “περεστεφανοῦντες. Κ᾽ υἷος. 
ἐμ8 Ὀδηθ: ἐμ πεδσ την οογοπαδ ἡ ύζος. »" 8. οὐποέμπε Φι,ην 
ἑεησυ απ." 

Π': ἘΡΙΣΤΗ͂' ΘΙΟΝ, , Ῥαοροναἷο ἑηδιαπασηδιεπε, 4: ἃ. ἐ εὐγοιπι 
Ῥεοξμα. 810 νυόδίον ἐσέηεέμηι ζἐῤμαὶ ογτιαπισπέμηε ῥϑοῖογ θ᾽ διεγ,-- 
πιὶ ροπεῤῥοΐε, ἄξοέιοτι ἀφὸν.. γῶτι, Ἐνχοά, ΧΧΥ͂ΠΙ, 4. Ηδεγοῖ, 
περιστήϑιον ,᾿ ἱερατικὸν ἔνδυμα. Οἰοϑ. ἐπ Οοέα!, πὲριοτήϑιον, 
ἔνδυμα τοῦ ἱερέως ἐπὶ τοῦ στήθους." 

ΠΕΡΙΣΤΟΙΧΙ΄ ΖΟΜ 1, οὐγομεπμοῖηρο, σοπιργαδοηεῖο, ἑπεΐα» 
ξύλ οἰχερο, πιϑῖ ΡΒοτῖοα, Ρωπέο. γ3. οοῆργερο, οἴλδιι οοαγοίο. Βα, 
Ομέηέ. Η98. ΗΙ, 10. ἀλλὰ καὶ ὅταν μεσϑωσηται ἔϑνη, εὐϑέως περι- 
στοιχεεοῦμανι αὐτοὺς, 864 διἴέδιηνδὶ δαιϊοἑτῖδη δατθατοσύτ ποτ ὶς 
Β5 8151 σοπιρδταν γί πί, ἴδιθηϑη ἕθοκ ρμπέαπι 608, ΠΘΩ1Ρ6 [δτδ6]1- 
ἴΔ5. το περιστοιχειοῦμαυ, φυοᾶ ΜἭομε. δ. 1. αὐ Συδβεῖϊ, τορουξ ἀ6-. 
Ὀοῖ περιστοιχιοῦμαι, ἂξ οἵ Ἰορίτυτ ἴῃ ε. ἤοπι. ΤῬλανογέπμδ: πε- 

,, ριστοιχίσαντες » '“περικυκλωσαντες ὺ “περιστάντες ᾿ περιλαβόντες. 
Οοαξ, Ἡαγροονγαξέονοπει δὲ ϑυέάαπι ἴῃ περιστοιχέξεταιε 

᾿ΠΕΡΙΣΤΟΜΗ͂" Ἶ απιῤοέμεϑ., ογπιῶξιμδ, Ἑχοὰ. ΧΧΧΙΙΙ, 6. 
φεριείλοντο οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ τὸν κόσμον αὐεῶν καὶ τὴν περιῤέρλην; 
ἀερομορδηῖ Β}1 18:861 οτῃδῖυμι δυιπι δὲ ἀπιοέπι. ἴῃ ἰοπῖα ᾿ 
Βεοῦε. ἘΣΆΣ Ῥτὸ μ8ο νοοϑ Ἰθρίτασ, ϑδίγδο. ΧΙ, 2.) περιστολῇ 
860. “41Ἶ65.) 8608 περιστολὴν 860. Οοπιρί., αὐδὶ Καξ. στολὴν Βαθοῖ.. 
Ἠεεγοῖ. περιστολὴ ) περιβολὴ, ἔνϑυμα. ϑιεδήίαε: περιστολὴ» πε- 

,, ρεβολὴ, ἐπαγωγή. 
ΠΙΕΡΙΣΤΟΙΟΝ, ογξβοίωπε, ογαγέμπε,, οαρέέέεεπι, ογὰᾶ 

φοϑέϊ,γεστηες, ἄρεγέμγα, νθϑέϊπισημεἑ, ἐπ ημαᾶηπει οοὗξπι ἐπιδογίξων, 

81188 ξταϑςα βρογχωτής. "18.. ο6. Ἑχοά. ΧΧΥ͂ΤΙ, 5.8. ΧΧΧΙΧ, 
45. Το». ΧΧΧ, ,8. υΙ ῬΊωφ. σαρέξέιμπ Βαθ δῖ, - μὴ 59, οὗ 
εαρέεῖο. Ἑκοὰά. ΧΧΥΠΙΙ, 48. - π9)5, ρῥέϊοαέμγα. Ἰοἢ. ΧΥ, 27. 
ὈΡὶ ᾳφυϊάβπηι ἃ λθταιι [2.8,) ογῶ, ἀδοάμοποι, μέρ, αὐνέπα. Οὐπξ, 

Ὄ 

Φ 



“»,“, 5:6 ΠΕΡΊΣΤΡΕ ΦΏ --΄ ΠΕΡΙΣΦΡΑΓΤῚ ΖΟΜΑΙ 
Ὁμωελονέωμπε ἴπ.. ΒιδΙ. Ἔνεπι. Οἷαεο. ΤΙ. ρ.. γα. θθαπ. Ἐπεοῖ, 
ΧΧΧΙΧ, σι. περιστόμιον φαραγγος, ἀρεγέωγαπι “αϊέϊδ. ἴπ 
ζοχῖα βόδι: μἷο Ὡΐ81} Ρτο Βᾶο γοοῦ ἰϑρίϊωσ. 2.ες. ζει. πεέριστῦ- 
μέον, Υἱοέειδ. , 

ΠΕΡΙΣΤΡΕ ΦΩ, δὲγομεαγὲρ ,. ζη ΓΝ, νογέο, δοηρθῦ- 
ἕο, οἰγοωπιαρο. Ὡ3Ό, σέγομπιθθ. Οοω. ΧΧΧΥΤΙΙ, 6.. Νυπι. 
ΧΧΧΥΙ, 9. - 5510 Ῥει, ἃ δηψ, σοπνεγεὶ βαοῖο. Τλδοά, ΠΥ 
'ΧΧΧΥΠΙ, 4, -περιστρέψω ," Ἦν. 6. οἰγομπιαρσῶηι,. Ἂξ ΚΖ εἰ ἐμὰ 
Ῥ6η6 ἐγδηβῖαλες. ὉΟΏΕ, “70 ον, 7... κ΄. 18... 

ΠΕΡΙΣΊΡΟΦΙΗ, ,. σοηνογαΐῃ, ϑῖταθ, ἴ,., ὃ. ΒΩ Βὲοίξωδ. 
“ϑοά 1π᾿ 110 1οὁσον δὲ Ἰαρῖταν. ἐδοξάσϑη ἐν. περιστροᾳῇ λαοῦ, 5υῦ- 
δδοτι νιν. περιστροφὴ οοηδχωπι ροιϊΐυβ οἷς, ἑμγδαπε Ρορωϊὲ 
διοῖαϊ, ΝΣ δϑιιδεῖβ δῖ: νδ] ἀρ τηδρῃϊβοιβ δγᾶδ, ἀη σρϑβία ἕυτθὰ 
οἰτούμ ἴθ ἘἸΕΟΟΠΙΠΙΒΆ, ἐβ μέθ αἷμ: ἐάν δὲ δίογίαπι ἐπ 60η- 
νογδαίέοησ. “οη ἐδ)" . ᾿ 

ΠΕΡΙΣΤΡΩ͂' ΜΑ τά. προηϊωενοπίαία, φυΐατα, ἐαρσέοε, 
φαΐθυβ ΚΥἸΟΙΣΏΣΑ,, Ὡ60 Ἄοῃ, Δϑρῇ τοτφας οἰτουααιδθθ6 δίδσαϊ 
δοϊδηῖ, ἃ περισερῳννύω., οἱνοιεγᾳ ζω δέσγμο, 4. . οἰγοιπε- 
οίγαία. ΝΞ, Ρ)υγ. “14. Τῥορα, Ῥτον. ΜΙ, λ6. περιστρώ- 
μᾶσι, οἵ Ῥτον. ΧΧΧΙ, 22. περισερώμασει. »Ῥνμδέωμδ 1η- ἔγαξπι. 
ἔέε. “Ζπέξ. ᾿ασ Θ: ν. χιλὸν: Ἰρρακρώματα ἐᾳροίέα εἰ αμέαεα, 
φιΐδιεδ ἐγδοίῤπία νοἰ. ἰδοεὶ. οὐγομηλαμαφιο δέογηὶ δοίσπξ. Ἐπί 
λας νοοϑ ἐωξίμξ αμοέογσε, μὲ Ῥέαμέμε σὲ αἰξέ. Οὐοονο. (11, 67, 
ο..27.): Ορηποἠγἑαξία Οπ. οπερδὲὲ ρον ἐδέγοπιαξία δογρογμεπι ἐπ 

᾿ροἰζία ἰφοῖοα ξδέγωίοα ωέσζεγθθ.. ΙΒ Ῥοΐίίμοεπν 1ιῦ. Χ. ο. 8, 
δορὶ. ἃ2. ΄". 

ΠΕΡΙΣΤΡΩ ΝΝΥΗ͂Ι, ᾿οἰγδωπεδέογηο. 12» ἰάθια; “44. 
᾿ ΤΆδοα. Ῥτου. ΨΗ, τ6. περιέσερωσα.. 

ΠΕΡ.ΣΤΎΛΟΛ,, 80. οἴκημα ν»6] χωρίον, ἴοοιεα οοἰμπιπὶδ 
“οἰποίμδ, ρογέϊοιδ, ραν βέγίζεπις. ὨΜΌΝ. Ἐφϑοῖὶ. ΧΙ1.17Ὲ, 5. Δα. 
Οοπιρέ. Ἰδὶ Βαθδὲ: αἱ περίσευλοι. -- ΔΒ ἢ, ρανέπποηέιεπι. Ἐ,Ζ6οἾ, 

ΧΙ, 18. 19. - 5, πιδδέαπεπι. ἘΞεοοΝ, ΧΙ.Π, 4. γ᾽ εἰ ἃ 
Ἵίαοο. ἸΥ͂, 46. δὲ δ Μοο. Υ͂, λά. Ῥτϊοτὶ ἰοοο περίστυλον Ραγϑ 
οταῖ γερέαθ. ἀοπεμδ, ἐπ {μὰ χες 7γέρωε οαρέαδαέ. Ῥοπιδεῖοτι ἃὰ- 
ἴδηι περίσευλον Βοολανίο-. Ηίον, Ῥ, 1. 1.10.,ὄ ἢ]. ο. 26. ρΡ.᾽ «δέ. 
ποὺ νἱάδιυς ἔ886 ρᾶιβιἀοπιωθ, δ6ὰ “Μὠοχαπάνγεασ ρογεϊο 8. 
»ίαέθα α οοἰμηεγέδ, φεΐδιρ απιδίεδαξμ, δὲς ἀρρεξέαέα. 

ΠΕΡΙ ΣΤΨΤΎΖΟΣ. οἰνειπιείγοα σοίμπιπαξα, σοίωμπιηΐδ 
εἰποέμδ, Ψιάε 5. ν. περίστυλον.. 

ΠΕΡΩΙΣΥ̓ΡΩ, οἰγομπεοίγοα, ἀεέγαλο. θη, αἀσπμαο. Οδα. 
ΧΧΧ, 8, γιά οἱ ἡ Μδοο. ΥΙἹ, 7. 4 Μδοο. Χ, 7. 

ΠΕΡΙΣΦΜΖ ΓΓΏ,, οοηδέγέηζο. ὋΣ, ἀγοέδ σοηϑέγέηβο ,) ὅγ- 
Φέο. ϑγπιπιν δηξ, Υ111, ὃ. περισφίγξωμεν, οοπϑέγέπσαπιωμδ. Πρ- 
Ῥοον. ἀδ αδε. παΐ. Ῥ. 27, ὃ. 

ΠΕΡ ΣΦΡΑΓΙ' ΖΟΜΑ], οἰγομπιοδδίσποτ. ὙΤῊ, δμ05 
οἰποέμδ, δμεδαἐρἐοέμ. ϑγπεπι. Ῥτον. ΧΧΧ, δι. περεεσφραγισμέ- 
σος τὴν ὀσφύν. Κ᾽ ἐν ἀοοέμν (80. ϊοπε αμοοηέωδ, δὰ Ἀ. }.}» δῖ 
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σψέτθδ ϑέορηαπὶ ἦα ογηθ ἴὰ Οδε6. αὐ Ῥαν. ϑαῦν. Ὁ. 3508., ἐπ 
δεμέοδσ διιϑρίοαξιν,. 656 οοΥγέσοηάαηι ἐδέαπν νψοσόπι,, δέ ἦθρ᾽67-: 
διωηε περιπεφραγμένος, νοὶ περιδσφιγμένος τὴν ὀσφύν.. Ομαϑύ ἀξ 
ἐφηο σαϊαρλγαοίο δὲ ζωπιδὲδ οἰποίο, δέγιοέο εἰ ξΞΥῥμέαίο νοεγδὰ ἐῤὲ 
,)ογοχῖ. δεα φέέαπι, δὲ ὅδ ὁ μο δὲ δ4μο δογιῶθποέαθ πιοπέξοποπι Γασέαΐέ 
“σιν, ποη 6δὲ δοἰέοέέξαπᾶα νος περιεσφραγισμένος :΄ ἑα 66ὲ 51. 
,κσέέἑαξεεα, ποέξαέμδ, ἤρενα φμασάαπε αδδέσπηαΐμθ, μὲ ἐπαολίδ πιδ. 
ἤογβ., αἰαοσγίονγἐθ δὲ σεπεγοδέογέδ. ανμι δοέοδαηέ ὄφιοθ ἤριγὶα 
χιεδιεδύαπι Ποέαγο, οἰ φιιαδὲ δὲν εδέαγθ. Ομοαὶ οὐδοῦ ναΐμπι ϑοαἐέο 

᾿ ρόγο: οαἰὰ8 νοτθα οἰΐδηι ἀοοι 88, ἐ6 ἤογηε 1. ο. ἀἀάϊτ, 
ΠΕΡΙΣΧΙ ΖΩ͂, οἰγοιπιδοίπαο, ἐασογο, ἀὲνίαο,. ὙΔῺ, 

ἤαοογο. ἴε8. ΧΧΧΥῚΙ͂,͵ 22. περιεσχισμένοι τοὺς χιτῶνας, Ἰαοοταῖδϑ 
ἴαπῖσα8 Ββαροηῖοβ. ὕοιθυπι σου δεΐαπι Εἰζοοῦ, ΧΙΎΥΤΙ,,1. 
δὲ αἰξῖον ΤΟΧΧ 16ρ1856 ντἀδηίυτν, δοὸ ΒΟά16 Ἰερσίευτ. Αἀάθ Ζέρ 
οαῃ. 72: α . πιϑν δεῖ. Ὁ. ογ5. Ὁ. 

ΠΕῈΡΙΣΩ ΖΩ, δορνο, δαΐνιεπι, ζασίο. ἌΝΤΑ, »ένέδοο. ϑ'γηη71:. 
Ῥξαΐπι. ΧΙ, 2. περιαωσειν. [Ιἄδαι 2 54. ὙΠ], 2. θὲ Ῥβ841]π:. 
ΟΧΧΧΥΙ͂Ϊ, 7. - 0559 Νίρδ, δναάο. κι ϑαι. ΧΧΧ, 1γ. υδὲ 
οὔσῃ βἰτηρ]ϊοὶ σώζω ἐπ οοἄά, ροτηηυϊδῖοτ. “44. Ῥεον. ΧΙ, “1. 
περεισωϑήσεται. “44. ὅγπιπι. Ῥτον. ΧΙ͂Χ, 56. - Ο"ἡπὺν, ἀδεοπάο. 
πο. Ταᾷ. 1, 25. περιεσωϑησαν. ὕοκ Βαθο, υὑὲ ἰπάϊσανῖς (ϑδηοῖδ-- 
γωδ, 6δἷ νοβῖ Π]ὺπὶ ϑολανοηδεγρίμδ, οοιαρουιόπᾶάα δβδὲ ΟἸΠλ' 
ΠΣ Υ..25., 116 ἂς Ῥ͵ΤῸ δἃ σϑροῃδῖως ἠεριεχαϑίσαν, οὐδέάῥοπα 
οἰπιαογτέπ, 81ν 6 τϑρθχογιῖ ὩΟζ ΟΠ 6πὶ ΡΥ πιᾶτῃ ΨαΣΌΣ 3, Οὐγ-΄ 
οιεπεῖγ δ, δἶγθ ἔοτῖθ Ἰδροσῖς ὙΠ 5 θῖν 1552, ΜΠΒῚ νόσὸ νἱάδ- 
τὰν 'νοσϑηι θρτ, ἀϑάυχίβεβο ἃ ἼΏ5, 00]}. ΡῬραϊπι. ΟΧΥΠΙ, 12. 
ὯΝ: “ΠΊΣ Ῥ6 1 περιποιῆσαι τεἀ ταν. Κρογδοίρσέμσ Ἰδρ οι ἀσπι ΘΟ» 
ἀϊοῖς περιεσκόπησαν. 6 αποηθδ 2 Νίδορ. 1Π1, 55 860. Οὐπιρζ. 
οἱ ϑέγαῦοη. Οδορσν. Χ. Ρ. θοὅ. 4. ΄ τς οὐκ 

ΠΕΡΙΤΕΙΧΙ ΖΩ,, οἰγοιπενάϊζἝο, πει7Ὸ οὲηρὸ εξ οἴγοιπι- 
0. ἡπτι ΗἸΡΒ, ἃ η5. ὅγπιπι. Ῥ8. ΧΙ,ΨΙ, 15. περιτειχίσατε. 
τ ΣΩ, γεμηδέῖο, Ηο8. Χ, ιθ6. -. Ἔξω: 2338, νεγϑὸ ποπιδπσ, 
ΝυΩι, ΧΧΧΉΙ, 58. περιτετειχισμένας 860. οοα. Βαεὲζ,, αποά τ8- 
πιθπ., οἴ ἐυθοηξ Οοα,, Οοἱφὲ, οἵ Ζωέρ8. αιῖ,, ϑγπιπιαολο νἱηᾶὶ- 
ς΄ αἄπιηι 681. γ146 δα ἢ. 1, δολανζεπδονβέμηε, φαΐ σθοῖθ πιοποΐξ, 
ποξομοπι νοὶ 53Ὁ ]δἴθτθ 1 ρυδδροδιθοῦο περὶ, εἴ ἸΙοσο Ὡψ) 
Ἰερῖ886 τ. τ Μδοο. ΧἸΙΈ, 53. περιετεέχισε, οσἰγομπιδορδὲξ ΡΓαε.- 
δια ἐδϑ πειμγοεγεθηζξδητθ Κἰγηξδδὶπιῖθ. - 

ΠΕΡΙΤΕΙ ΧΙΣΜΑ͂, εἰγουπεναξίαξῖο, ρνορμργγασιεπι, ὉΠ, 
ΘΟΏΓ, ὁπ δ. «4, 2 5ὅ8πι. ΧΧ,. 16. περιτειχίσμαει... ἽΕ- 

᾿ΠΕΡΙΤΈΕΙΧΟΣ, δἰγοιεπεπειγαἶδ, ργορμερτιασμέμπι. δ. 
2 Ἄορ. ΧΧΙΥ͂, “1. Ψυ]ρ. πιωμπξέέοηεθ, ΑΪ, Ἰθτεια. 1.11,.. - 
τοὶ ὉΟΠΕ; Ρτο Ὁ)π. 166, ΧΧΥΙ, .. - γῆη, 7044“α. Τ Δ. 

» 29. ; Σ᾽ 
ΠΕΡΙΤΕ ΜΝΩ, οἱγομπιοίος. “ῬΌΣ ἘΠ ρὮς ἃ. 0, χδοθ.- 

εν ξαοίδ. ἴδτθῖι. ΤΥ͂, 4. περετέμνεσθε τὴν σχληροκαρϑίαν ὑμῶν: 
Ὁδὶ περιτέμνειν 688 1. 4. ἀφαιρεῖσϑαι ἀρυᾶ ϑγπιπιαοΐμπεηι, ΑΔ 
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ΜθυΣ Βαρομῖ περιέλεσϑε. Μά αἀ ΒΕ. 1. ϑρολημπιν ὦ “ὉᾺ 
ἩΣΒρΡ. ἃ 11}, “(4.1 θαι. ΧΙ͂Υ͂, ι. περιτεμεῖσθε. -- ὉΔ5: ὈΝΩΣῆ, 
Καὶ οε Ηἰρι. Εχοἀά. [Ρ, 25. Ἐπκεοῖ, ΧΥ͂Ι, 4. - το. Θἐπ, 
ΧΥΤΙ, 10. 11. Εχοά. ΧΙ, 4. 1,ον. 1 5. οἵ αἱἱδὶ βδδρίυϑ, 
Ἀμοῦν. δὲ 3γν. Ἵπε. Οφα. ΙΧΥΤΙ, τά. ' τ 

ΠΕΡΙΤΊΘΗΜΙ, οἰνοιωπροπο, ἐπιροπο, ἐπαμο, ογπο; 
ἐπιρμέο, νἐμάϊοο. ὥνλ Ηρ. ἃ ὥλο, λαεγοαϊέαγε ζαοίο. Τοῦ, 
ΧΙΠ, 26. περεέϑηκας δέ μοε νεότητος ἁμαρτίας, ἐπιρμέαεε δὰ» 
ἔεαι παϊΐ ρϑόσαια ἱμανδηϊαιῖδ, -ὀ υϑδῦη ΗΙΡΏ. νδφέϊο. Οομ, 
ΧΧΥΠ, 16. « ὙΣΡῈ ΗἰρΙ. ἐγαηδέγφ ζαοίο. Νυ. ΧΧΎΤΠΙ, 7. 
8. περιϑήσετε τὸν κλῆρον αὐτοῦ τῇ ϑυγαιρὲ αὐτοῦ, νἱπαϊοα εἰς 
διδετεαϊτδίθαι δἰ 5 ἢ] ἴδ ἐρβὲθδ. - τον Η ἢ. σοπιπιορόο. Τοῦ. 
ΧΧΧΙΧ, 20. περιεέϑηκας αὐτῷ πανοπλίαν, ἐπάμὲδεξ ἀαῖοιι 1} 
ξτανοπν δυπιδίαταμ). ϑ6ὰ νεῦρα βδδο σοπίίμδμς ρ]οββεηδ δὲ 
ψοσρὰ υ]εΐπια νϑῦβυδ ριθοοεἀθο 15 59 ΤἼΜΟΣ Ὀλϑ., 4αοὰ 10“ 
οὐτα νεῖ ᾿πιογρτοίδτιοη δ Θοοαραν!. -- 50. ΗἸΡ᾿Ι. ἃ ϑγυ, γέ 
νεγεΐ [αοίο. Ἐχοά. ΧΧΧΊΙΥ, 55, - νυρῶσπ ΗἰρΒ. αδπιεγρο. Τοῦ. 
ΧΙ,, 20. Δοσθδροόσυῶξ νοσϑπὶ Βδῦσ, ἐπ ποιίομο ἐξραπάϊ ἐκ 

πΟΓΟΠ6 ταάϊοὶδ δια. δ. - ὕβη, αἰδέσο. Ἐκοᾶ. ΧΧΙΣ, 9. 

Τιενῖς, ΥἼΠ|, 5. σ΄ Ὅλη, ἀοσοίπρο. ΑἹ. Ῥβα]πι. ΧΤΥ, 4. περί- 
ϑου. -- γ15 ΡΙὮ. εαοογαοέσπι αρο. ἴε6. ἴ,Χ], το. αἷς νυμᾳίῳ πε- 
ριέϑηκέ μοι μίτραν, υἴ ϑροηδδο ἱπιροδυὶξ 181 τλλίταπι : δὶ π. 
ποῖδϊ ογπαξιδ σαϊδα ἐπιρόπαγα ας οἰγοισπίαγ 6. 81. οἵ ἩΘΌΓ. νΟΧ 
Ὦ, 1. ποῖαι δασογαοίοπι ἀρόγα ΟΥ̓ΒΠαΐ. «- Ὁ05, μεγξεοίμα. ἘΠ. 
ΧΧΥΊΙΓ, 8. περιέθηκα ἐμαυτῇ καλλος μου. Μιάοπίαν 16ρ1666 
“Ὁ 03 ρθγ Ηγδγαγτ πιδῖδεθεδι. ΟΟΠΕ. νοεβαπι δοη δηΐοπι. - 
005, ροηβοίο. ἜΞοοΒ. ΧΧΥΊΙ, 4. περιέϑηκέ σοε κάλλος. “ΠΏΣ, 
ἔθ ,»0. «41. οι. 111, 8. περιέϑεντο. ν δε 3 δὲ ἼΣ, ᾶγο, αἰξέρο, 

ἑυποῖ. ἴον. ΧΧΧΙ, 36. ἐπ᾿ ὥμους ἂν περιϑέμενος στέφανον 
ἀνεγίνωσκον, Βυπιοτῖῖ ὑπροπαηδ Θοτοῦβαι ἰαρεῦδηι. ΕἸοάδπι 
Φοιδὰ δρυὰ “ν»͵ϑεορῆ. Ἐοοέδοξαα. ν᾿ 18:1. νετθααι Ἰδρίταγ. Οὐοτς 
ΘΌτ τοδρίοΐθηβ ϑμζάαδ: περίθου, ὅπερ ἡμὶν σύνηθες ἐπέϑου 
λέγειν, ᾿“ριστυφάνης" περίθου νῦν τόνδε πρότερον, πρὶν λέγειν. 
ἤγουν στέφανον. ἔθος γὰρ ἦν τοῖς λέγουσι στεφανοῦσθαι πρώτυν. 
᾿Ὀοπξ. οἱ 4080 εχ δοῤγδίο δὰ Νῖατο. ΧΥ͂, 17. ποῖαι Παρλοίϊζιδ 
Ῥο ι58. - 23, ἄο. Οεη. ΧΙ,], 42. Ἐξ. Γ, 20. καὶ οὕτω πᾶσαι 
αἱ γυναῖκες περιϑήσουσο τιμὴν τοῖς ἀνδράσιν ἑαυτῶν, οἱ εἷς 
Οἴσῃδό τη] οτοβ λοπόνδην αἰεξεγονιέ ταλτὶτῖ6 Βυ16. ΟΟὨ , τιμὴν 
περιτίθημι. Ταμογά, 1. ο. ὃ9. δύναμεν δὲ ἀτιμίαν περιϑεῖναι.- 
10.1Ν, ὃν. 1ο». ΧΧΧΊΙΧ, 1ο. Επεοῖ. ΧΥ͂Ι, 11. -- ΠῚΣ, ΟΓγη0. 
Ἧς. 1Π|,.νὅ. . ῶὖν, αἐνέεξαε. ΕδιΒ, Υ, ι1. περιευϑέναν δόξαν, 
«ἰονία Ὄγπαάγθ. Εοτδαμ Ὠϊο Ἰεβοταπὶ ΠΩ. “- ἯΣν, οἐγοιεπινοῖνο, 
1 εν. ΧΥ͂Ι, 4. - Ὑὔδ, αἰδέφο. .[ε8. ΧΙ ΤΧ, τ8, περοϑήσεις αὖ- 
τουφν αἷς κόσμον νύμφη, ἐπαάϊμεδ 11108, Ἰδπᾳυδπι ΟΥ̓ δἴιπι δροΩ- 
ΒΔ. . Ρρῃ", σαραπάο. Νυα. ΧΥ], 40. - ὐἷν: σ, Καὶ] εἴ 

᾿ 

ΗἩΐρμ. ροὔο. ὕδῃ, ΧΧΙΨΥ͂, 47. ἈΌΓ. 1171, 3, ἰογϑαι. ΧΙ], 1. 

“ 
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ϑγπεπι, 10}. ΧΧΊΨ, 15, Ιάδτι Οδπῖ. ΥἹΠ, 6. .- 5,50 ἔϑυ; ρόομοὸ 
εἴγοιπι. Ἑκοᾶ, ΧΙ,, 8. - γἱά6 «δ᾽ ϑάρσος, τεμη, δὲ φραγμός, 

ΠΕΡΙΤΟΜΗ", οἰνοωμπιοίδέο. ὈΔῸΣ ἰηβα. ΝΙΡΒ. δ 3, 
οἰγοιπιοξάεπαο. Οδπαβ. ΧΙ, 12. - ποθῶ, σέγορέέμδ. Ἰδτατν, 
ΧΙ, 16. Ηἰο Ἰορεζυπξ πον οὐπὶ ἢ ρταοῆχο. “Ὁ ἥν). χοᾶ, 
Ιν 46. ἜΝ ' Ἢ Ὁ ᾿ 

᾿ ΠΕΡΙΤΡΑΧΗ 4141, ογπαπιοηέα οοὐΐμηι οἰπρεπέξα, ἐοτ. 
468. τλὰτγη, ογπηαέιδ, τποηΐῖδ. ϑὅγπιπι, Ηοϑ,. 11, χὅ, - δ», ἐον- 
466, οοἰδανο. Αἴσω. Ῥτον. ἵ,9. -“ 5, Ζέχιπι οομέονέιμπι. 
ὅϑγπιπι. Οεη. ΧΧΧΎΤΙΙΙ, 25. βέο. οὐ, Οοἱαέδη. Ἡδεὸ 5ὶ νοτϑ 
ἐδῖ ϑγπυπαολὲ, ὁκ αἸΐοσα οἷτι8 νϑύβίομθ ἀυοῖβ 931} ἤ606586 6βῖς: 
πδπὶ Ψ. 18. ροΓ στρεπεὸν ἐγχειρέδιον Ἔἐδιαάδτα νοσθηι θχρτεβδῖϊ. 
δολαγγενδενσέμα αἀ Ἀ. 1. Βαδρτοδῖιν, 6896 περιτραχήλιον ρὶο5866» 
τὰ Βροοῖδῃδ νογδίοπεπι ΤΧΧ [πτἰ. ὑρμίσκος, απὸ 1]}επι ἀὰ- 
οὐπὶ ρίοδδδδ ϑυέαάαο: ὁρμίσχκοφ, περιτραχήλιος κόσμος, εἴ Με“, 
σγολέξ: ὁρμίσκοι, περιτραχήλιον κύσμου γυναυκεῖοι- 

ΠΕΡΙΤΡΕ ΠΩ, οἰνοιωπνογίο, οἱγοιρπιαρο, διιδινογέο, εξ 
περιτρέπομαε, ἐξέμμδο. “ΌΣ ΗΪΡὮ. ἃ “Ὁ, σνογίο. ὅγπιπι. Τοῦ. 
ΧΙ, 20. περιτρέπων. 1. ΧΧΧΙΥ͂, 5. - υὡϑλοὴ ΒΗίερἢ. δοπι- 
πιονδο ῦ. δγημη. Ῥδθαϊαι. ΧΥ͂ΤΙ, τϑ, περιεεράπησαν. - γοθηπ 
Ἡπρ. ἐγόπιο. οϊᾳφωὲ Τοῦ. ΤΧ, 6. περετραπήσονται. «- ὉΝῸ, 
πιονθ0}Ὁ., ὅγπισι. Ῥδαὶπι. ΤΧ, 3. περιτραπήσονεαι, εἴ ῬεΕ. ΟἸΠ, 
6. περεεεράπησαν: Αἀᾷὰο ὅγπιπι. Ῥδαϊπι. ΧΕ, γ. ΤΧΧΧΙ, 5. εὲ 
ΟΧΧ, 5. -- ἸΡΌ, »αοὐδέο. ὅγπιπι, Ῥα. ΧΧΎ, τ, περιγραπήσομαιε, ἐΐ- 
ἐωδαδο. Ζεκ. νδέ. περετρέπομαι, ἐξέμδο. - Ἔγ22, Ηρ, πη, ἑποίἑπος 
ἀσοέξηιο, Δοῖῖνο, εἴ ὩΘυῖτα] ἴον δωδγέο, ὅγπιπι. ἴον. ΧΧΤΥ͂Ψ 4, περιξω 
τρέψαν γὰρ πενήτων ὁδὸν, ϑμδινονέϊπὲ Θυαῖτν ραυρογυμι νΐδιῃ, ἀξ 
ᾳφαοαυο ΚΖ μέραΐμα ἰτϑτιδῖι]ξ, Ῥογδῖο μᾶθὸ θαμ!α δαιδίριδ 68 
δοῖοχσιβ μβεδεαίοθβθ. Ουοΐ ὀοΐκι δὰ πο δεζίηθε (δὲ 1661» 
ἴσ: αἷένογέονδ. [αοέεμὲ οροπέθε αἷ6 οἰα}), αΑἸϊϊ βοηβατῃ ψουθοτγῶπι 
1 οοπδίταυπε: ἱπιροδϊτπιηῖϊ ἔπορθδ ἐμ πόροιδ, ἐπ αυὸ εβὶ 
δατητηδ Ια τδ. ΑἸ 18 νΟΣῸ 8181 νἱἀθηϊοΣ ρδιρότοα ἴδῃ αυδηι 
ἀονίίοτεβ, 401 ἀτροηΐυν δὺς νοχδηῖυσ ἃ οσοάιτογίρυδ ροῖδῃ- 
τἰοτὴρεδ, τῖῖ [68 ϑ8δ5 ΠΟ Ῥοβδίηδ ΟἸΣΑΣΘ, 864 δ86686 δΔΒοΌσ ἀ6- 
10 οορδηῖωσ. ΑἸ αἰΐῖθτ, δ: πο. γϑερὰ ϑγπιπιασλὲ Ὡοὰ πο. 
το δοσοροόγηιῖ πεεσργοῖθα. Οὐἱά δἱ ὁδὸς ε889ὲ ἢ, 1. σαπδα 
ἑμδέα, , 8. νία αα' ἐμαϊΐσοηι, Ὦοο βαιδυ: ἐπιροαάϊμπέ ρμαμρόγερ, " 
ψμοπιὲπμ8 ἔμδ διῤέηε σοπάθημὲ 40 ἔπ ζὉ70 νἐποδῦς ρμοδδέμέ, 8, 
ἐξέοιεπε, μέ φσαμδα 8μ6 οαὐαπέ. Οοπξ. 26... Ν. Τ' 5. ν. ὁδός. 
ΤΙ ΧΧ Βαάρϑαῖ: ἐξ ὁδοῦ δικαίας. Ῥοΐϊεδῖ φυοαυο νοεῖ: ἐωδγέοαπι 
7 δοονσέ ραμρόγενι “ἔαηι, ηυοᾶ΄ δὰ ρμοτϊίου δ δὲ 1 ξο]οἸαἴδπι 
ἴῃ π᾿ νοεδπι ἔταμδέεσγὶ Ῥοϑϑοῖ, ὅδ}. Ὗ, 24. περιερέψεν ϑρόνους 
δικαστῶν, δεδνονέοε [ΤΟ ο5 πα ϊσυπε. . ι 

ΠΕΡΙΤΡΕΙ ΧΩ, οἰνγοιεπεσινγο, αἰἐδοιῦγο, ΘΌΤΩ ῬΊΉ. ἃ τῆν. 
εν. Ψ, τ. Απιοβ. ΥἼΠ,, 12. περιδραμούνεται.. ᾿ 

"ΠΕΡΙΦΗΝΗΣΣ, ἐἰωδεγέα, ποδέξϊε, ἐποέρπἧα. «ἡ Νίαςο. 
ΥΙΙ, 25. περιφανὴς ὁ τύραννος, ὉὈδὲ δἐθιϑι πι41]0 δά πὲ βοῖον. 

, 
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520 ΠΈΕΡΙΦΗΝΩ͂Σ --- ΠΕΡΙΦΟΡΑ͂' 

ἘΠΕΡΙΦΑΝΩ͂Σ. Αἀν. ἀρεογέο. 4 Μίαοςαν. ὙΠ, 45. 
ἐνικήθη περιφανῶς.» ρίαπε νἱοῖτιδ εει. Οὐδα Ἰεοῖίο ταΐῃὶ ρῖδε- 
ἔοσοτιθα νἱ 6 0Σ. Ἐν ὡς τ 

ἘΠΕΡΙΦΗΝΤΙ ΖΩΏ. 55, σαρῖο. 750. Ἐσεοῖ. ΧΙΝΠΙ, 20. 
περιφαντιεῖς. ϑαὰ εδῖ Ἰοοῖῖο ἀρετῖθ νἱτῖοδα, δὸ τροῃδπάυπι 
περιθῥανινεῖς, ρΡτο 4υὺ0 ἱπ οοά, “εκ. περιρανιεῖς, δὲ ἴῃ «4ἰά, 
σεριθῥανεδῖς Ἰερίτατ. 

ΠΕΡΙΦΕ’ΡΕΙΑ͂, οἰγοιπιέαέϊό, οὐγομπιζοτεπεέξα, τοΐμη 
ἰέαθ., νοέμπᾶῖα ζογπια, τ, λαξίωι ἑπαείο, Ὅγτον. το τα, ἐπεα- 
πὲα. Οοδεὶ, ΙΧ, 5. περιφέρεια ἐν καρδίᾳ αὐτῶν, ΦΥΤΟΥ͂ ἰπ οοτὰθ 
δοταπι; ΟὉΣ περιφέρεια εδὲ Ῥγο παραφορά. «ἴφιι. πλάνη. - 
δλ0015, ἰάδην. ΟΟ86]. Χ,- ,5. Οἰοδι. 388. ἐπ Ἐοοΐδα. περιφέ- 
ρεια (ΜΈ. νἱεἶσδα περιφέρεια), πλάνη. Εἴεογοΐ. περιφέρεια, δια- 
στροφὴ. κύκλος, : Ἷ 
ες ΠΕΡΙΦΕΡΗΣ ΝΣ, τγτοέμπμάμα,, νογέξδ ἐΐξδ. ΔῊ, ἐδογέλιδ: 
ϑγπαπι. ΟΟΒ 6). ΧΙ, 6, περεφερές. Οορίοδε 46 Β, 'ν. ἀϊδθραῖαν 
νι 2 εόνορμα ἸῺ σοπιηηδιξ. δά ἢ. 1. 4φυἕ] ἐγοολέοαπι ᾿πῈ6}1 6 ρ 11. 2 
ἍΜ δοο. ΧΙΠΙ, δ: ὄργανον περιφερὲς, Ἰαδιτυχιδηῖυπι σοῤμπαίμπι. 
Ἠρεγολ. περιφερὲς. στρογγύλον. 

ΠΕΡΙΦΕΙΡΩ, οἰγοιωπζεγο, οἶγοιπαρο,, σοπέμνγζο, εἴ 
περιφέρομαι, Οοὐγοιηιαροῦ, ΕΥ̓ΤΟ. ΜΊΣ, νεηπέο. Ῥτον. Χ, 15. ἐν 
ἀπωλείᾳ ἀσεβὴς περιφέρεται; - αὰ ᾿πιοτέζαπι ᾿ιρίι 5 οἰγοιμπαρί- 
ἐγ. Οοπῇ. Ἐἰδπδνεπε δὰ ἘΞΡἢ,65. Ὑ, τά. Ρ. 214. εἰ 27 οζβιωπ δὰ 
δυπάοπι ]. Ρ. 60. Πεξγοῖ. περεφέρεταν, πλανᾶται. - ΝΜ ῬΙΒ, 
δὴ ΟΝ. ἑηϑαημπι τεάο. Οοδεὶ. ΨΙ, ὃ. ἢ συχοφαντία περιφέ- : 

, ρὅν σοφῶν, οΔΙπνηΐα οἰτοιπιαρὶς γ6] οοπέυτδας δαρίοπίειι: 
Ὀδὶ 1Ἰοσο περεφέρεν ἈΟΒΠ.)11 ᾿υἀϊοατυπε τερομοβάπι 6886 πα’ 
φαφέρεε, αυῖα παραφορα εδῖ ἑπδαηδα, ηα6 βοπιΐεθπε ἐγαπ[ογέ 
8. πιονσθέ: δ δοπα πιδηΐδ.. 1)6. ᾳυὰ σοῃϊεοῖατα αἰ. 6ὁἴδὲ διρη ἀαπι 
εἷς, νἱάδ Ἰῃτα 8. ν. σσερεφοβά, 2 Νίδοο. ΥΤΙ, 27.. τὴν ἐν γαστρὶ 
σπερεενέγκασαν 4εὲ, 4886 ἴῃ ᾿ἴθτο ἴ6 οὐγοιπιξμέδις 

ἘΠΕΡΙΦΑΔΙΗ Σ, αἀτγάδηδ. 8 Νίαοο. 111, 29. Βεοίξ. 
"ΠΕΡΙΦΔΕΥΣΜΟΣ, αὐμδεῖο, ἀγάον, ἃ περιφλεύω, 

αὐμγὸ, 4φυοὰ ἂἀρυὰ Μίεγοσοί. Ὗ. Ρ. ὅ:15, 6. ξ. οσσυγτῖτ, ἼπηΠ, 
7εὐνγὲα αγάσηδ ν6] αομέα. φω, Ἰθυῖ, ΧΧΥΠ]Π,.2.. περιφλευ- 

. σμῷγ 1. 4. περιφλογισμῷ) 4αυ)ὸ δυκΚριπιαολιιδ οἱ ἸΠεοάοέέξοη Ἀ. 1, 
τιδὶ ΒΌϊ. . Ι 

. ΠΕΡΙΦΙΗΟΓΊΣΜΟΝΣ, οἰνομγαϊμδίδο, αὐμοέξο, ἀγαΐογ. 
ἜΠΠ.... ͵δόγία ἀγαεῆὴθ νοὲέ αομέα,. ὅἄγπιπι; 1λεοά, Ἰουϊ, 
ΧΧΎΙΙΙ, 2. ἀν 

ΠΕΡΙΦΟΡ ΑΝ, οἐγοωπιέαξίο, οἰγοιπιαοέέο, ταθῖαρὨουίοδ: 
δαϊϊμοίμαἐέο, φγγον, πη, ΟΟΒ61. ΠΠ| 1. εοῦ ἐδεῖν δοφέαν καὶ 
σεεριφοραν. μὲ νί ἄδγεπι σαρέθηέξαπε δὲ φγγογεπι. δολοί, ἰθὶ πα-- 
ραφορὰν;» 40.868 δεῖ Ἰοοιΐο.οοά, Κα. Μίά6 δὲ (086). ΥΠ], 6.ὕ 
ἂρ οοῃξ, 29γωδέωπι Ἐ]ρ. 534. - "ΤΟ Ῥ]υτ, ἔοθαι, ἐπϑαχσέαθ, 
ΟΟΒα6]. 1, εγ. δὶ υΧΧ,, 8. ὁ. Ζἀφοοαοέίοι, τεϑὲα δἸίθγοπγπιο ἐπ 
Οὐπιπιοηέ. αὐ ἦν ἐγ ἈΟᾺ παραβολὰς δοτι ρϑεταῃῖ, 884 περιφορᾶς, 

--- 
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᾿ ΠΕΡΙΦΟ᾽ ΡΕΙΜ -- ΠΕΡΙΦΡ ΟΝΕΩ “82: 

“] παραφορεῖς Οοπξ, Οριιδο. Ογΐξ. Ῥ. ὅ 5.9. - ΤῊΝ Ρατ. ῬΥΒΖ 
ἐπδαπμδ 
ράν. ἰεεγοῖ. περιᾳσρᾶς , περισπασμοῦ; πλανῆς. 

ΠΕΡΙΦΟΡΙΜ Α,1, οἰγοιπιαέο, οἱγοιωπαοίῖο, οἰγοιπινος- 
εἴο, 1, 4- περιφορὰ ΤΠ, αδρέδ, 8 ἀἰνρέμε γοξωτια ον, ἐοέμ πὲ 

δογρει8 ἀπιδίεπδ. Αφω ῬΞ. ΧΟΙ, 4. 86. τα ῖχκ Ἴπο ἴῃ οτὶ ρίπ δᾶ- 
θεῖ ποΐδοποπι οἰγομπιααπα,; δὲ απιδιοηαίέ. (Υ̓ 146 ἰδιωθῃ, Π 80Γ- 
Ὀεμάυπι 811 περιφέρεια, ἱ. 4. κύκλος, τ65[6 ἤεογ’λῖο. ἼηΌ δῃλην 
Ῥτορτίε ἱ. 4. 530. ἔτ φμεέαπι Βοο δρθοῖαϑ86 αὐ ]8 ἀυδῖῖο. Α΄.) 

Π4Ρε ΦΡΑΓ 27.444, οἱγομπιδορέξο, οἱγοιπιναἰξαξίο, ἰἴδπι: 
Εϑορέμπι, 40 αἰξᾳμεὰ οὖγι πιά αίμν. γι, οαδέγα πηρίον. Περί. 
1ε5. ΧΧΊΧ, ι. - ὙὉ, ραγίοθ. ὅγπιπι. 5. ΧΤΟΥῚ, ᾿425. τ ΧΟ, 
πιμπίέέο. 2μ6. ΝίϊοΒ. ΤΠ], 12. - πῇ, λεέδιμπι, ἔπ. Ῥβ. ΙΧ, 
9. 08] περιᾳραγματα ηοΐδὲ δοσα ὀοοιέία ) 4μα6 γαπὶὲϑ ἈῸ ΣΑΉΑΤΑ 

ὅς [γωξδέιο οοπέσχέα δμηΐ, δρείμησαδ., 6 φιξῤμα ἐθο ἐπδέαίξαξμν, 
ΠεΕΡΙΦρΑ ἍΧΤΙΣΜΑ͂, ἑάοπι. ὙΔ ρματῖ δερέρηβδ “φω, 68. 

ΓΕΥῚΠ, 12. περεφφακτίομα ᾿ χολῆς, υοᾷ Τϊοροηγπβ 86 σθτ- 
ἄυαι δοηϑιιαι ᾿μϊουργεῖδηϑ σή: φμὲ 66 ορροπὲέ 7)εὲ ἐναοιπ:-. 
Ἀν δαενἑοπεὶ, Ὑιὰ. τὐ ων εἀ ἢ, 1... 1μορῖτ Ὑ1ὸ. ΥἹά 6 8. πε-- 

ρθαξις. τας 
ΓΕ ΠΕΡΙ 'ΦΡΗΚΧΤΌΣ, ᾿οἰγομπιδορ ἔμ ,ς οἷνοιμπιπιιγεέιδ. 

ἼΧΞΌ, ποωοηξέξο. ϑγπιῖηι.. Τόσοαι. ΥΙ, 27. περίᾳφρακεον 860. εά. 
ἔσπι. : 
ΠΕΡ ΦΡΑΞΙΣ, 1. 4. ἐπερίᾳραγμαι οσρέιιπα, πιο φιεία! οἶν- 

ομπιαα ἐμ, δθρεδ, ΟΣ ναΐέδιεπι εἴο ὙἹᾺ μᾶτι. ϑερμ!6Π8. “Ἄχ. 
ἴε8. Ε.Ν]11,. ων. 6 ουηλθοῖυτα δαλνα εξ. 

ΠΕΡΙΦΡΑΎΤΙΑ, οἰγοιμπεσορέο, οἐγομπιναῖίο, ομδέοασϊο. 
1}, ΣΕ ᾿ϑγπιπι. ΕεοΣ. ΧΙΠΙ, ι4, ̓ περεεφραξατε. ἤρφογελ 7πι|-- 

θεξημαξαν, ἐσκέπαπαν,. ἐφύλαξαν. - Υ32Ό, πιωπέίίο. ὅγπιπι. 
Ἐς ΟΝΙ, ι1. πολὲν περεπεφυαγμένην, Ὄγθοαν πιεηέξαπι, -- ὙἸΣῸ, 
πιμηϊέδο, δγπιπι. Ῥ8. ΑἈΧΧ, 22. 1ΤΙΧ, το. - ἼΧ3, ουδέωαέδι. 
δνυσμῃ. 8. Χ, ὃ. Ρ5. ΤΧΠΠ, 2. περιηφράξεις. Ἰάδπι 8. 
ΧΆΧΙΣ, .2 πέριφρασσέτω μὲ. ὀϊγοιπιπιεπταξ πιθ, ἴδη ἀ υδπὶ 
ευϑήοαϊ8 Ἰαῖοτα πο ἐξ θη [ΠΟΙ ἔνπροηϑ, δ 4ὺ0 410- 
ἀαπιαιοάο 566 1Π πο διέρδη8. - ἰθ, ἀγοαπιπι, οοηδὲέέξεπι. ὅγηνπις 
Ιου. ΧΑΊΧ, 4. Τιερὶν ἢΓΟ3, οὠπι ἐορόνεέ [) "8 8. οδιορονθὲ τδἢ- 
ἴοτνυ [ΛΕ ν»ΠᾺ . γο}}. 1,2. ϑῖ. φῃοᾳὺρ ϑγγμδ. Οουξες ΒΌΡΓΑ 8. 
ἐπιασχυπή. Ξ Ἰὼ ἘΝ ΤΙ Ρρ6δ. ϑγπιπῖ. Ρε. ΧΟΙ͂, Ι6, ὁ πέρᾳ ραησον 

μὲ. Νί4θ δύρτα δὰ Ῥβ. ΧΆΧΙΣ, 1. - πρὰ, οδέοσο. ἴοῦ. ἵ,. 
ιὸ. πέριέφυαξας τὰ ἔσω αὐτοῦ καὶ τὰ ἕξω, Φεγοιεπινα ἐαεὶ 1Πη- 

ἰοτίοιἃ 6:08 Θ' οχϊοσίοσα δϑῖσ, ΧΧΥΤΙΙ,) 7. περίᾳ αξον εὖ κιὴ- 
μα συν ἀκάνϑαίς.. οὐγοιπιδερὲ Ῥοδ86 58: ΟἿ δῇ ἴὰδτι ΒΡ[Ώ18. 47ὲρ-. 

Ρυαν. (ε ένγδ, ἐοοὲδ εἴο. Ρ. 200, ὅ. 
ΠΕΑΡΙΨρΟδΝ Δ᾽ 2, οἰγομπιφμαφοθ πιδπέοπι ρεγίο, ρρῦρεπι- 

ἄρ, δογμίοῦγ, ἐπρεδίέᾳο. ϑ8Ρ᾽ 1, Ι. περιᾳρονήρατε τοῦ Αυρίυυ 

ἐν αγουθότητε, καὶ ἐν ἁπλότητι καρδίας ζητησατὰ αὐτον, ἐπνεδέξο, 

ξωίε Ἰ)οανηιπι ἰὼ δοπλῖαϊα, οἔ ἰπ δι Ρλιοϊταῖθ οοτάϊ8 «μαογὶἐδ 
Κοέ, 4. " Χ 

861. 1{,.2.. Οἴοϑδ. 488. ἐπ Εοοίφν. περιφορὰν, φο0- 

3 



5)8λ ΠΕΡΙΦΡΥ͂ΣΣΩ -- ΠΕΡΙΧΑΡΑ͂ΣΣΩ. 

11 ππ. Α1148 δρυὰᾶ ““τέφέορλασιεπὸ οτῖαπι περιφρονεῖν ἱπρεεέξρα: 
γδ οἰρτιϊβοαῖ, ἘΝῚ ἔδπιθα οι οἄϑι αὐᾶτίο σοπειταϊζυτ. ϑέ- 
α8: περιφρονεῖν, ὑπερφρονεῖν. ᾿Δριστοφανης δέ" Περιφρόνει 
τὰ πράγματα, ἀντὶ τοῦ ἐρεύνα, ἀναξήτει. Τὰ ποῖϊξομθ σοηέσηι- 
πιδηὲ Ἰερῖτας 4 Νῖδος. ΥἹ, ὃ. 

᾿ ΠΕΡΙΦΡΥΣΣΩ, οἰγομπιέονγδος ἢν, αασρίοίο, Ὕβεοί, 
Οδηϊ. 1, 5. περιέφρυξενε ϑόχταο ἰδὲ 6δδὶ ἂς ταῖξ15 80}15; ἀ60010- 
σδρτδτιβ εἴ Δἀυταητλθυ8. . ' 

ΠΕΡΙ ΦΡΩΝ, ναϊάδ ῥγιαΐθηδ δὲ δαρίεηϑ (πϑπὰὶ περὶ λυ» 
εἴ ποϊΐξοηθηι. ἤοπιον. ῥα, ἐ, άλ2.), 1ἴ, σοπέσγπζον. 4 Νῖδος, 
Ἧ],27. περίφρονες τῶν παϑών, ἀοϊοτεβ ραγνὲ ρεπαεδαπί. Ῥλο- 

ἐΐμ8 θα. περίφρων, περεισσόφρων. Ἡδϑγοῖ. περίφρων» σωφρυ- 
γέστατος, ἢ περισσῶς φρονῶν, συνετώτατος. ϑμέαάαδ: περιφρο- 

᾿ ψεῖν, ὑπερφρονεῖν. ἀμ 
ΠΕΡΙΦΎ ΟἸΑΙ, οἰτοιμηπάθσον; αὐπάδοον; ααλαογοο. 

δΌΐΡὉ Ῥατῖ. ΝΙΊΡΒ. ἔοσπι, αὖ ὗν, ἐσέαδιάα, ὅϑγπιπι. Τοῦ. 
ΧΧΧΙΧ, 15. περιφύεται. Οαρροϊϊο ἐπ Ογίέ. δ. ». 822. 16 1880 
νἰδεῖυτ Πὺ2)5., οπιῖδϑδὸ ϑαπιθοῖ, οἱ 8146 δυϊ Ρ] πιδ6 ἐπ ἀνὶβδυς 
ἀϊοδηῖυν αδοσπαθγθ, οὕτη φύονται, Ὦ. ὁ. πιαδοπίμγ. Ταυδιιαῖ 
ἰδθσ ἂς ᾿δο σοπϊθοίωτα ϑολαγζεηδονγίωμδ, αὐτὶ περιφύξται 
᾿Θχρ] σαῖ οογπρἰδοέξέω. “ἴ4ει. συναναπλέχει. ϑ6ὰ τοῖπϑ Ἰοουδβ πι1» 

᾿ς ὯΙ δᾶάμυο πιᾶρηᾶ οΟὈδουτῖίαϊα Ἰάθότασο νἱάἀδῖατ. ἐν δὶ 
ἘΠΕΡΙΦΥΊΤΕΥ 2, οὗδογο, σοπδογο, οἶγοα ρμίαπίο. 4 

ἽΜδοο. ΤΙ, 21. περιεφύτευσδ, ἐπδορὶές 86 τρδ]]θηα ἰδὲ περιεφύ- 
τευσὲ οὑπὶ λόγῳ ΘΟμΒίχαοΓΟ. : 

ἘΠΕΡΙΧΑΛΜΜΙ͂Ω, αἀἱδαοῖνρο, γνοΐαχο. ἅ Νῖδοο, ΥἹΙΪ, 13... 
περικεχαλασμένων τῶν σαρκῶν, νίοέα σαν, ν᾿ 

ΠΕΡΙΧΑ͂ΛΑΧΟΙΏ,, αἀόγε οδάμοο. Ὧν ῬΙΒ. οδίορο. Ἐςχοὰ, 
ΧΧΥΙΙ, 6. ΧΧΧΥΠΙ͂Ι, 6. γιγορίααο δυΐθπ ἔῃ τοχῖα Β6ΌτΓ, 86" 
αυϊίυγ Ὠπ2, 468. ͵ 

᾿ ΠΕΡΙΧΑΡΩΚΟΙΩ, οἰγοιπιναῖΐζο, ἀρρονο δὲ ναϊϊο οὐμ- 
ξο. τῦπι, οαδέγα πιρέον, ἴον. 1.11, .2.-- Ὀδσ, ἐαέοῖδο, Ῥτον. ἹΥ͂, 

, ὃ. περιχαράκωσον αὐτῇν. Αἀτηοᾶαπι αἸλοπδτι 6586 βδηο ψογβ10- 
πδῖὶ δὺ ἢ.]}., ἰυάϊοαῖ Ζαερόγιδ δἃ ἢ, 1,, οὐπὶ πὸ ἄἀθ οὔ βαβ810π8 
οἱ ορρυρπαῖΐοπθ, 60 ἄδ το ἱτῖοπο δὸ ἀθ δηβίοῃ δ Βαυηλ0 6880 
Ῥοβεῖῖ. Μίαν ἰΐϊδαπο γοάδοτ : δαρέφπέξαπι ἑαπφιραπι ἀρ 67 6πὶ 
εἰδὲ οἰγοιπιζωπαθ, οἴ σεαυτῷ Ῥοϑὲ αὐτὴν ΟΥηϊδβΌμαι δῖ, Β. 6. 
δῖ ἘΠῚ βαριϑαιῖα πιπαϊσδηῖαμ, Θοτ  δϑίπιτπι, ῬΊΟΡΓΙΘ δογίθετο 
ἀεθυΐββοηῖ περεχαρακωσαΐ σοι. 

ΠΕΡΙΧΑΡΑ͂ΣΣΩ,, οἰγοιπιδογῖδο. “ΡῈ ΠὉΣ ἩΠΒΡ. ἐπιργὶ- 
ΟΠ 0 , Ἡεῦν. 7π|. Ἰοὺ, ΧΙΤΙ, 27. περιχαράττεις,) οἰγοιπιϑογέδὲδ, 

. Ἐν. 6. αἰδέροηέον σοηδέάεγαϑ αὐ οὔδενναδ: 486. Ἰαζοτρτείδιιο Ὀ6᾽ 
τὸ οοηνϑηΐξ Βδθτ.. 1, ἐπροϑέξρ 76) “ρεγϑογμίαγί, δα ζΟ ΑΓΕ: 
εῖοσθβ ἰηϊοσργοῦδα δϑῦτ. νοτῖπηϊ: ἐπλρυ ἐπιθΕ}7,, 850. ΘΟΠΙΡθ68. 
Οτυδα νϑυβίο 81 δἀμητδῖασ, Ηθργᾶθιβ ᾿πίοσρτοβ ἔογία538 801 

᾿Ρ581: περιχαράσσει, οἰγομπιδογέὀέξ, 50. Ῥαάε8 Ἰὰδο8, αυοὰ δθῃ6 
οομγθηϊξ οοπιρσαίδμα. ϑεὰ τεοορίαπι εοϊἰοπθπ; ἔπόῖατ είρα- 

: 
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ἥχδ, 601 δυκΚπιπιαρῆὶ ψοτθα δἷο δχργαβϑὶῖ: δὲ σϑϑέϊσέα ρεπηι 
δι60Υμπὶ οοπδίαεγ αοἐ. Αἀὰο ϑολοί. Αρίϑέορῆ. Τήφοπι. ν. » 88. 

ΠΕΡΙΧΑΡΗΣ, γντορτῖες οἱγομπιημάφιθ ἐαοέμεα, Ὦ. δὲ. 
ὑμργαὰ πιοαίμπι ἰαδέμιδς πὲπιό ραμαΐϊο οἰαὶιεα, ἃ περιχαίρω., 58,0: 
Ῥνα πιραίεπε ἐαφέον". λ δε ΠΌΣ, ἐαφέμδ «αἱ ὀκειζέαξίοποπι ἐ8η:46. 
Ἰοὺ. 1Π,.2. Αἀάο 5 Μάδοο. Κ΄, 44. Οοπξ, Ἰσοᾶ ἐκ “εοοναέε, 
«“νἑδέοέοία, Τίμεαγολο αἰϊδῖα Ο, Η. Φαπρίο Οὖδε. 858, Ρ. .δθ. 
Ἡρεγολ. περιχαρῆς, χαιρόμεονος. ; 

ΠΡΕΡΙΧΑΡΗῚΣ ΤΊ ΝΟΖ.7, ϑιεπιπηορον' ἰαείοῦ. Ἠδἢν 
δἰἰϊίο, αἰσαείίδο. Ιου. ΧΧΙ͂Χ, 22. περιχαρεῖς ἐγένοντο, ὁποτ᾽ ἂν 
αὐτοῖς ἐλάλουν. Τῖα΄ Ἰδπιρα ρυΐάταπε αυοαᾷ δοηβυπι ΘΧρ] οδῃ- 
ὧδ ε866, 486 ἰπ Βοῦχ, 46 δέῤῥίαπέο' ααξ ἀο “ωομέο οναέέοπθ ἃ. 
οἷα. 58ῃξ, ΝΑΣΩΝ 

ΠΕΡΙΧΕΙΩ, οεἰγονπιΐμπαο. ΡΔν ϑρᾶαγρο. κι Ῥαταῖ, 
᾿ ΧΧΙΧ, 22. 

ΠΕΡΙἋἊΧΡΥΣΟΣ,, ἀδαμναξιβ, ἐμήσγαέμδ, ἀπὸ οδαϊμποίμ, 
δ}, ἀγεπι. 51}. 1, 6. 560. 77εἐ. Ατωπαά, Αἀὰθ Ἐρ. ἤεγοπι. 0 
θ. εἰ 54, ..4ελτη. ΧΤΙ, 5538. Ὦ. , 

ΠΕΡΙΧΡΥΣΟ 2, ἄδαμγο, αἰγὸ οδαάμοο θὲ φιαδὲ οἰγοιγποο 
νεδέϊο. ὉΔῚ Ὠ Ξε, ἀπιέρέμδ αμΡὶ. ἴ68. ΧΧΧ, 21. - 257 πϑν ΡΒ, 
οδίορο αιέγο. ἃ Ἀδρ. Χ, τι8. - »Ὶν σαραναο. ἴ88. ΧΤ,, 10. Τῃ ΄ 
ἴοχῖ Βοῦτ. ἸορεϊαΣ 2212 »Ὶ, δαραπαο ἐπ ἄτο, Εἰεγοαοί. ΕΥ̓͂, Ὁ 
442,21. ᾿ ἐπὶ τ κ ΤΣ ΤΣ 

ΠΕΡΙΧΎΥ' Ὡ, οἰτομηζεναο, οδωπάο. σις, οἐγομπιαῖο, Τοῦ. 
Π|,6. περεεχύϑη μου ὕϑωρ ἕως ψυχῆς μου. - Ἰπὴ, ζώδιπι. δ πεπεὰ 
ον. ΧῚ,7, 16. περικεχυμέναι. Τυάίτ, ΧΙΠ, 8, ἦν γὰρ περικεχυ- 
μένος αὐτῷ ὁ οἶνος, εταῖ ομῖπι 1111 εἰγουπιξαδυπι νἱπαπι, Ὦ. 6. 
νἷπο ρίαπ οὔτυξας οταῖ. 2 Μίδοο. ΠΠ|, ..7. πεῤῥεκέγυτο γὰρ πε’ 
οἱ τὸν ἄνδρα δέος, εἰτοιπιέυδα επὶπὶ εγᾶῖ οἶτοϑ νἱγοπι βοτεηΐσι 
ἀο. ΤΡ. ν..27. πολλῷ σκότει περιχυϑέντα, πνα]ῖὰ σα] ρῖμ6 οἷτα 
ουαξιβοτα, ΟΟηΐῇ, ζζοπιον. {ἰἑαα. ἐ. ν. σηθ. περὶ δ᾽ ηέρ᾽ ἔχευεν. 

ἈΠΕΡΛΧΩΏΡΖΌΟΝ. ὑοϑώ, ἐπιας, οοολίθα. ϑγηειπ. 860. ἔπιε: 

᾿φοδίωπι Ῥ8. ΤΥ̓ΤΙ], 9. εἷς περιχωρίον διαλυϑέν. Ονμοῖμδ Ἰερὶε. 
ὡὠσπὲρεὶ χορίον. Νιᾶο ἰη γα 8. ν. χορίομ, 864 δσοωπαάϊτιαδ πιιρίξον ἐδ' 
Ραγέωγίδη ἐδ. σοταπιοάε. φαοᾳαδ περεχύριον νο6] περιχορίον, οἰΐδια 
περίχωρον ἀϊοὶ ροβδθμπ, ᾿ , 8 7 εν 

ΠΕΡΠἊ ΧΟΡΟΣ, οἰνοιπιέαοσησ, οἵ ἡ περέχωροςν 80. γῆ νῈ 
χώρα, εἴ τὸ περίχωρον 80. χωρίον, οἱγομπιέαοθηδ γορὲο. ὉΒΡ 
Ἡωιίοιμίαν. Τγϑας. 1, . 13. 14. - 139, ρΙαπεξίοε. Οση. ΧΙ, 
45. (001 περίχῳρον ἴῃ περίοικον τηυϊαπάυπι ἐδὲ δυοϊζου αἴθ 2ώ.- 
διἑηξ 4. Ἰ)έαέί, ο. Τιγρᾷ. “μά, Ρ.. 152. δστὲ χδ,, αἱ σαοάυθ Ἰ6ρὲ- 
ἴων ἰπ 46. οἱ “Μίεκ. ϑὶρηϊβοαῖξοηθ αυϊάσθαι ἢδ6 σοῦθ8 π98 41Ἐ- 
ἔετυπι, πϑρατὶ απο ὩΘ4.ΐ), πεέρίοικον τϑεῖι8 ΒΟΟ 86π81 00- 
ΟΌΤΤΘΓΘ.) Ὁ, τῆς γῆς τῆς περιχώρου, τορὶου! β οΟἰτο πε δοΘη εἶ 8. Σ 
Ῥαν, ΤΥ, 1. Νοδ θαι, ΧΕΙ, 28. α΄ ὭΡΡ3 “395, ρέαπεξδοα σοηναζα 
ἐδ. Ὥρυς, ΧΧΧΙ͂Υ, 5. . 20. δωδιερδέαπι, ι Ῥατ. Υ', τ, « 
ΩΣ ὈΏ3Ό)γ, Φγοπιρέμαγέα ὠγόξπι. ἃ Ῥατ. ἈΥΙ, ά, « ἔπ), 

Χ»υ 
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ποίαν ζαοίεηδ, ἔπιο. Ἐζθοῖ. ΨΠΠ, 5. περιχόρου. Νίαπι Ἰορδα- 
᾿ᾶσπι περιχώρου δῖ, ᾳιοά πι8]16 πὶ, περεχύλου ἢ -- ἈὉῈ, ἐγα- 
οἐμ8. Νοίιθι. 117,0..12. 14. - Ὠ25 0 ΜΝ, γοδεάμεπι ΡῬγονέπεϊα. 
γωπι) Ὦ. 6, γοίξημας ργονίποέαθ. Ἐμ1Β. ΙΧ, χὰ. ὁ 

ΠΕΡΙ ΨΗΩ͂ΑΝ“, βὁογάδα, γαπιοπέμηι, γοϑίγέπιοπέιεπι, δοοῦξε, 
ἴς. ἐμδέγ απιογιέιπε, ρέασμέαγἐδ νἐσέξπια, ΔΝ Ψ, δἐπιιρέασγιεηι, ϑγπιπι. 
εν. ΧΧΤΙΙ, 28. μη) περίψημα φαῦλον “καὶ ἀπόβλητον ὁ ἄνϑρω» 
πος; ὨΟΒῺ6 Τεϊεϊππδηἴιτ ν1}]6 δὲ σοϊθοϊδιηθηζυτα Βοπῖο 1116 

᾿11ὰ ἱπτοιρτοϊαϊῃϑβ δδῖ ὁκ Ασδρίϑηιο, Ὡδπὶφεῤδαιμίζέασ Ατανίθυς 
5, νν 
κά, ἀϊουπίυσ, ΤΟΡῸ.ΨΥ, 24. ἀργύριον περίψημα τοῦ παιδίου 

ἡμῶν γένοιτο, τροαῖθηι Παῖ ατιδδὶ ρέαοιδεπε Β}1 ποβὲσὶ,, ἢ. δ. 
γῸὸ νέέα δὲ δαϊμέο Μέξλἐ ποοένὲ τοϊδοέιπι σὲ πορἰδοίμπι δι4. ῬΔΌ]Ὸ 

᾿Ἀ]1τς ϑέορἠ. ἰ6 Πίογηιϑ Οὖϑε. αὐ Ῥ'ατέα ϑαογα ἢ. 582. ΤῬδανο- 
γέπμδε πεὲρίψημα, τὸ ἀποῤῥιπεόμενον σκύβαλον, οἷς περεπτῦν. 
ΜΙολ. «Ἱροδέοίδιθ ἐπέ. ΧΥῚ, 5. λέγετωε καὶ περέψημα τὸ κατα- 

, πάτημα πανΐων ὑπὰ τὰ ἴχνη) ἢ ἔμπαιγμα. εχ. Ογνεέἐἑὶ Μϑ8. 
Βνεπι. περίψημα (ΝΜ5. ἐπα}6 περέψειμα), καξάμαγμια, ἀντίψυχον, 
ὑπὸ τὰ ἴγνη πάντων. εογοῖ, περέψημα, περικατάμαγμα, αντί- 
λυτρα, ἀντίψυχα (165. 6 265. γενέ 1,2 8. ἀνείλυτρον, ἀντίψυ- 
χον))» ἢ ὑπὸ τὰ ἴχνη πάντων. Οἰοϑε. ἐπ Ν. Τ. αὖ “4 δεγεϊο εἀϊτυι: 

. περέψημα ὑπὸ τὰ ἴχνη πατούμενον. έγπιοζορίσωπς ἐπεαέδμπι: 
ἹΙερίψημα. καταπάτημα, ὑπὸ τὰ ἴχνη τῶν ποδῶν. ϑμέααδ: πε- 
οἰψημα7) κάταγμα (16β6 κατάμαγμα), ἢ ὑπὸ τὰ ἴχνη. ἀπολύτρω- 

. σίφ. οὕτως ἐπέλεγον τῷ κατ᾽ ἐνιαυτὸν συνέχοντε τῶν κακῶν᾽ περί- 
ψημα ἡμῶν γένου, ἤτον σωτηρία. «αἱ ἀπολυτρωσις. καὶ οὕτως 
ἐνέβαλλον τῇ θαλάσσῃ, ὡσανεὶ τῷ Ποσειδῶνι ϑυσίαν ἀποτιννυν- 
τὲς. Ὗοχ ἀοτίναϊιν ἃ νοσρο πόρεψάω, 4ποά ποῖδεξ οέγοιπιφια- 
46 αδείεγρο, ἀεζγῖοο, ναὶ ὠδέεγρο, δἴηπθ δἄᾶδο Ῥυῖπιο 5ἰρηίβ- 
οἂἱ ἑά ημοα ἀσγαδίοηθ “οὐ οοέογδέοτιθ αἷοέγαλέξι" 8. ἡφαμοϊδωγ, 
νοὶ δογαΐθϑ εὲ ρωεγρσαπιομα, αεξέοαπαο, ἄνα άεπαο᾽ νοἱ ἀ4- 
ἐεγρεπεῖο ἀεέγαοέα. πᾶσα ἴπ Οἰοδα. δῖαν χροιΐτων δοοῦδ. 
ΝΙδταρΒοσῖοο δυΐθι δυτηϊτογ ΡτῸ χὰ ναὶ ζοπιέηθ νεδὶ εἰ αδὲθοίο, 
401 ἂΌ οπιμίρεϑβ δρθτηίϊαγ, οἱ ηὐυἱα Βοπιῖπαβ δρϊθοεὶ, 4υἱ ἂῦ 
οπιηῖθ5 Ῥτρ. ὩΣ8110 μβαρορὰπίαγ, δ᾽᾽οσαπι, Ἰο00 τηϑοϊαρδηΐοτ, 
δὰ τᾶ] ΔὉ 41118 ᾳ}88ὶ περεψᾶν, αδοέογρεπαα σὲ ανεγέοηα, δΒὲπο 

᾿ἴΔ166 Βοχΐμθ8, 401 ρίδου!! Ἰσο δζᾶπὲῆ, περεψήματα οἴίδαι 
δαρῖ ἀἰοῖ!, Οοπξ, Ζ,65ς. Ν, Τὶ 5. ἃ. ν. 

ἜΠΕΡΠΨΗ ΧΩ,, ῥτορεῖο δέγέρεἑ ον, οἷ τιαχῖπιθ ἀδ 6-- 
4υὶς Δαμίμδίῃσ, δοᾷ ἀεϊπἀθ ὃχ δἀϊηποῖο, δῖ Οαπιογαγίο, δὰ 
ἡπογοραΐζογιδ5 δὲ οἀδέξσαξέοηεδ Πποπιέπωηε τἰταπιοἴοσιασ, πὶ ἰπα ]. 
νοΥμδΟῚδ φἰγέρσεδία νοοαΌι]ο δὰ νολοηιδηέξογεα ἑπογοραΐἑομεβδ 
ἀπάϊςαμάδ8 ὑ{ βοϊοπιυβ. ϑίσδο, ΧΧΧ, 7. περιψήχων υἱὸν κατα" 
δεσμεύσεν τραύματα αὐτοῦ, 4υἱ ἀμγέμα ἰηξοτάπαι ἐγαοέαέ Ε]1- 
Ὧι, ΟὈ]ΙΡΑΡΙς ψΏΣΡασα δίαβ,. ἢ. 6. πιδαϊδέαπι οἱ αῇεΡδέ, 860: 
δαπαδὲξ σπε. Τιὰ οα. (οπιρέ. ἈλθΘεῖ, δὸ Οὗ δοζίδι ο διξΐοπιβ πθ 
οθϑϑαχίο Ἰοροπάμππι 681, ποι δυΐεπι οὔπι οοα, Καἴ., ὅγγ0 εἴ. ᾿ 
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ΠΕΡΙ ΨΥΧΟΣ -- ΠΕΡΟΝ ῸὋ 8:5 
“Ἄγαῦθ περεψύχων, πδὸ οὔὐπὶ Ζα. «Δ1α. εἰ Καζο. ἀϊνί δἰ πὶ περὶ 
υχών. ᾿ : 
᾿ ΠΕΡ  ΨΥΧΟΣ. “δην, Ταά. ΧΙ, 34, 560. οοα. Οχο». Π765γ- 

ολέμδ: περυψύκτης (βῖνα ῥοῖῖα8, ἂὐ Ἰορεπάυπι 66 η880, περέψυ-- 
χος), περιπόϑητος, ἐκ ψυχῆς ὅλης ἀγαπωμένορ. 7πο: δὶ γτὸ 
πη ΒαΡοῖ ποθητή. (Περίψυχος νοσαθυϊαπι Ὡ1811, Νδπι 
ἃρῃὰ γαίοείᾷ. 2. ἱίι Βγωποίξ “παῖ. 1. ν. 457. Ρχο περίψυ- 
χος βου δοπάπηι πέρίψυχρος. 111πὰ ἐγρορταρθὶ πορὶεροπίῖδα 
ἀἰραδπτ νἱάεταγ. ΟἸδΔιοΡτεπι Τυἀ. ].1. περίψυκτος Ἰεραοτῖπι 
οχ ᾿δογολιέξ ρΊο888 δοάθηι πηοάο οηθηἀδπάα. ΔΚ.) ΘῈ 

ΠΕΡΜΨΨΥ ΧΩ, ἀπιόν οοπιρίθοίον, ναξαῖο ἀπιο. 51:. ΧΧΧ, 
γ. περεψύχων υἱὸν, φωὲ ἀπιογδ σαπιρίφούἑἑιν έλέιπε, δὺϊ γαξο.- 
οὐδαπδ, τογέρογαπα χδέπε διρετῃ. δῖ. δαΐπι Ἰορίτὰν πὰ Οοά, 
Καξ. δ: .4ἐθκ., 868 6κ πιθὸ 89188} Υ1 1086: πᾶπὶ ἸΘοί ΟΠ 6 πὶ πεέρε- 
ψήχων φοδίυ]αϊ οπιῃ8 ογαιϊομΐβ 86 1168. ὅϑθσπιῸ δηΐπὶ οβὲ ἴῃ 
Οπὶ Ῥτίοσὶ σδρῖτ 8 ρᾶτῖα 46 ἄἑγα τὲ δονέγα οημοαίέογιο ἐϊδογέδ, 
αὐλίδεπάα. Οαδίετυμι νοσο περψύχω υἵδξοσ εἴδατα ἀἐοέράγον 
110. 1. ΕῚΡ. 59. Ρ-. 186. υδὲ Νίεορατα δὰ Βαοοβμβίάεπι: Σὺ δὲ ἡμῖν 
μόνη τὸν "Αδωνεν περιέψυχες: ἴὰ νότο ὨΟδΐ8 5018 Αἀοπίῃ απιο-- 
γ6 οοπιρίεχα 46. Ἰοϊὰ, ἴῃ βη. τὸν Δδωνιν, ὃν νῦν περιψύχεις, 
Αἀοηΐη,, ποῖα πη ἄπιοῦα σοπιρέθοίογίδ, Ιπ46 οτίυηι ξοτγῖδβ- 
86 ἀυχὶξ περιψύκτης. 4υἱ ἰυκία σεγολέμπι εβῖ περιπόϑητος, 
ἐκ ψυχῆς ὅλης ἀγαπώμενος. Οομέ, εγρίογς ποέ. αα ΑΑϊοὶρἂνν 
10, ΠῚ. Ερ. 59. Τ. 11. Ρ. ιδι. | 

ΠΡΡΧΑΚΑΖΏ, πέρτεροο, πὲργίδ αἐδέϊπριξ πιαομζὲδ ἱποίρίο, 
πιαέγθεσο, οἵ βροοϊδῖτπι Δα ιροῖιν 46 ανὶ8, αυᾶπᾶο σο]οταπι, 
πηυϊδηξ οἷ πιδιησαϑοοσα ἱποιρίπηῖϊ. ἨΔ ρατί, οαίοαπδ. Απιοβ.. 
ΙΧ, 13, περκάσεν σταφυλὴ, τααϊυτοϑοαξ ἀνὰ. ],ορογαπὲ 11, 
Ῥγοοδσοδέξ, αὐυποά οοϊοῦθ δα πιαξιωρἑέαίσπε ἰταπιδέοττι ροΐδδῖ, 

Οοτῖς ἀγα. ΔΙᾺ ἱμῖον 8118. ποῖαϊ:" αὐ πιαέμρέξαίοπν Ρεγνεπίξ. 

Τιιοειίς, -- ὉΛΆ, ζαδεξαϊο, πιατεδεο. «“{φωΐΐα Ζαοῖ, ΧΙ, 8. ἐπέρκα» 
σὲν, πιαξωγμΐέ. Ἐπ βἰρτιιϊβοδιΐομα ταάϊοῖβ Ολαζα." 8. Ταϊπιια." 
ΠΣ, πιαέμγθβοῖγ6 σοθρὲξ, πᾶ Ὦτι;, τθ8 φμαθνὲδ ποπαΐμπι ρίατιθ' 
πιαέμγα γ- ἀπὰδ ἀυοητο ϑγπιπαολιὶθ Ἀ.}. ἀκμάξζεον ροδαῖε, Υ1-. 
ἂς δὲ δ1τ. 1.1, 20. οογοΐ. περκάζει, μελανίζει, ποικίλλεν, 
πεπαίνεγαι. Ζοπαγας 7,65. κ,δά5. περκαξζμ9. ὠριμάξεν, δὶ νἱά. 
Τώἐπιατπιμ. ν ' 

ΠΕΡΑΝΟΙ͂Σ, πὲρον,. πὲρτνέβ οἐδέϊποέμδ πιαοιίς,, “ατέμϑι 
Ἰοὺ, ρογϑέσοϊον, πιαομέοδιι8. δι. ΧΧΧ, 53). δνείξ, ϑεοᾷ νἀ 
8. Υ, πέρχος. Ῥλοέξμδ: περκνὸς, μέλας. Αἀάδ Ἐἰγπιοί. σμάία- 
πῶπὶ 4θ2, δ2. Ν . ὅτι 

ΠΕΙ͂ΡΚΟΣ,, πὶρτὶϑθ πιασιλϊα ναγίσραξαδ. ΜΔ, νογϑίοοῖον,. 
Ἰππαομίοδιϑ. πο. οι. ΧΧΧ, 52). 864 ροιϊόϑὲ αὐοαὰς ἢδεο νοκ 
δά ΒΕ] 618 Σ3)" χϑξογτὶ. γ186 δὰ ἢ. 1. ἸΜονιεἐξαμοοπέϊπι. 

ΠΕΡΟ ΝΗ, 2 θωϊα, Ῥακέϊιιο 5. οἷανμδ ἰξρηδιϑ, ἃ πέρω » 
ἡταπδωάίρο, αυΐα ῥὸτ ξοσϑπιθῃ ἐγαρϑδάϊρίτωτ,. ΦΡΙΌ, ἐαφιειι8. 
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ϑγπιπι. ἸοΌ. ΧῚ,, 20. - ΟἽ. ὡηοέηΐ, ὅγπιπι. Ἐπ οὗ, ΧΧΧΥ, 
Δι. ϑιιΐάαϑ: περόνη πύρπη. 

, ΠΑῬΣΗ͂Σ, Ῥενβδα. στ, Μδαϊιδ. Ἰοτεαι. ΧΧΥ͂, 25. Νεπι- 
ῬῈ Ῥευβδθ οἱ Ναὶ βδιιηὶ νἱοῖα!, ; ' 

ΠΕΣΣΩ, ρέηπδο'ι, σοφιο ραπθ8, ἰᾶδυν αιοᾶ πέπτω, υηᾶθ 
εἰΐαπι ἀεάμποίτατ. πες, Ἰάεαι. “44. Οθη. ΧΙν᾽,, 1. ὁ πέσσων; πια- 

“δ, διθ}" σοοογπε, ΑΛ ν. 2. διοϊτυν τ ἡμὴ Ὑσ. 'σοοσοϑ δυΐδῃι οἴ 
φὶβδίοσεβ φυοπάδπι δοβδήθπι ἢοπιΐηθβ ἔμ 18586, 7 δεέὲ δυοϊοτιίαῖθ 
Φοηδβῖδι. ΚΖ εγδίο Ομδηέα σε, ΝἾΙ, 4. 44ιι. οΞ. ἼΙ], 6. (δὶ 
2 αἰεοπεδ νἱτἰοβα πεσὼν ὁχουάὲ ἰμ881). Αἀάο ΙΧ ῚΧ Ἐ χοῦ, 
,ΧΥΙ, 25. 1 88. ΠΗ, 13. ἴογθο, ΧΧΧΥΤΙ, 20. Οίοδς. ἐπ 
ἰΟοέαί. πέσσει, πέττει, ἀρτοποιεῖ ὁπτά. Ἀϊδιϊηρηιθ δὲ δοσῖθθ 
λῖα : αρτοποιεῖ, ὀπτᾷ. ὶ 

ῬῈΝ ΣΠΟΔΙΑΙ͂ ΠΕΣΣΟΜΕΝΟΣ "ΑἹ’ΡΤΌΣ, ραηίο 
φϑιιδοϊπογίομδ. ὯΔΌ.,. ρέδοσπέα οοοέ. ραπῖδ διιδοϊηογέοξαδ. Κα. 
Οιμπέα Ἠοῦ. ὟἼΙ, ὃ. "" 

ΠΕΤΑΖΩ, ΠΕΊΥΔΑΩ οἱ ΠΕΤΑ͂ ΝΝΥΖ7, δεραπίο, 
δαέθηαο. ΤΆΒ, 4ἤήογδο. “4. Ἐπχοά, ΙΧ, 9. πεταζόμεναι, ἈΡῚ νὰ]- 
Ρὸ νοσγίλταν νοαέξέσαρ, "8 6886ῖ πεεόμεναρι. Βα τα α]1τ|8 δεράπ- 
866. -ἰ ΓΞ» ραίρέέο, πιοέέέο ἀέωα. Ἰονρ. ἈΧΥΙ, 11. ἐπεταάσϑη- 
σαν, ἐχραηδαθ διεηέ. ϑϑύπιο ἴδ᾽ δεῖ ἐδ πιοπεθυ5, 41 6κ ροέ- 
εἴοα ἸΟφυρηαϊ ταιΐοηθ δούμπιπαδ οσοῥ (ΝΒ. 1, 5.} ἀϊουπίυτ, 
Τατὰ αυδηάο ΒῚ οοπουϊτιμῖυῦ, δυῖ, πε ζωξσαξμδ ΘΧρυθβδϊῖ, 
φοπέγ πιδδοιξ, ὨΘΙΏΩΡΘ ΠΟΙ πΙ 056 ἴδτγαθ, ἴαπο ἀϊἸδταπιρθῃ"ς 
ἔων, οἵ πᾶ: ἴῃ 11118 Βιαῖ 8 οδδοιαπτοτν, οἱ 58115 Ὠοτυπι 6ϑν, 
'ᾳυοά Βεπθ ἃ ΓΧΧ ὀχρυϊπιὶ ροΐοσται ἐπετάσϑησαν. Εἰ, “446. Βα. 
Ροὶ διεπετάοϑησαν. - ὥδλϑ., δεραπάο. 1 λεοά, 100. ΧΙ, χὅ. ἐπέ- 
φασας. Ἐοτῖαβ86 50:1 ρ51ῖ ἐξεπέτασας. ᾿ 

ΠΕΙΤΆΛΟΝ, Ζοέδωπι, ῥτορτὶθ φμοῦῖ 6δὲ ἐπ ατιρ ἐεμαἑπεπι 
ἐχραπδπι (Ποπι. “αα, β΄. 812.), τ. δαπιέγα ζοϊἑέ ἀρεσὲθ νοὶ ἐδ. 
γεμὲδ ἐπδίαῦ [οῤἑὲ, δναοέθα. 12, σογοπα. χοᾶ. ΧΧΙΧ, 6. - 
τ. Ἐχοά, ΧΧΧΙΧ, 5. 0νῖ δαφωοὲ αειγὲ απ ἀγαοίεαδ αὐ δαδ. - 
Ὑν, ὑγαοίθα,, ἰαπιΐπα δρίοπαθη8. Ἑχοά. ΧΧΥΠΙ͂Ι, 52. ΧΧΧΙΧ, 
50. Τιονῖτ, ΥΠ1Π, 9. πέταλον χρυσοῦν» Ἰατωῖπᾶτα Διτοδπι. 810 οἴ 
ῬΕΣ πέταλον χρυσοῦν, ᾳυοᾶ ὁχ Ὠίδπο οοτοπᾶ οδοϊάετδε ᾿υχία 
«ἀεἰέαπεπι Κ΄. 4. 10. ὟΝ. ο. 16., ᾿εγέκοπδιδ ται] ρῖς γο ξμπ 
ἀμγθιεῖπ,) 8. ἰαπιέηαπι ζοϊἑὲ ἐρεοὶσι ΟομΕ, δὲ Βγαιμγιέμσν ἀ6 νεϑέ:- 
 δαοεγα, ζοῦν. Ὁ. 11. ο. 22. 6. 66ι1ι., 0] 1Ὡἴθτ 4116 μέ ϊπεμην 
110. ΧΧΙῪ. ο. 2. ἰταάδσα ορβοσναῖ, δοτζοπδβ ἀδῖδβ ἔμ556 6 ἰᾶ- 
γηΐηα ἀὐγέα ἑοπμὲ ἱπαμγαία, αἀμὲ ἐπαγροπέαίὰ, δὲ 6χ Θἷυ8- 
ἄδην 110. ΧΧΊ, ο. 5. Βᾶθο γνοσθα δοδὐάιοι: Ογαϑϑως αἰωθα ῥγὺ" 
χμϑ αὐρόπίο αμγθηιθ ξοίδα ἐπιέξαξιρα, ἐμαϊῖϑ διεὲδ οογοπῶδ εἶδα, 

ἃ ΆΘρΟΎΙ, 18. 28. 84. διαπεπετασμένα πέταλα, ἐχραπδα ἴο- 
11. - Ῥτιαθίοτθα Ἰϑρίταν ᾿ Ἀερ.Υ͂Ι, 51. )Ρ1 ταπιδη ἱπάϊοθ ζοηξ- 
7αμοοπὲο ἴῃ 1.6ς. ΟὟ. 5. ἢ. ν. ἀπρίπαπι, δὰ σοχ ἼὩΒ δσρυὶπιδίυ. 

ΠΕΤΑΜΩ͂, ΠΕΤΑΌΜΑΙ, νοῖο, νοἴδέο, πα, ἈΈΡΙ" 
ν 6 ψοῖο, Ῥ6. ΧΥ͂ΠΙ, 12. - ὮΝ Ὸ ἩΒΙ», Καὶ δὲ 18, 4πὸ. οἷ 
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ΤΙΟΧΧ ΤΟΝΟΥ͂, γ᾿ Ρϑ. ΧΥ͂ΙΙ,1ώ. ΣἸΡ, 6. 169. ΧῚ, τά. πέτα: 
σϑήσονται ἐν πλοίοις ἀλλοφσιλων, νοϊαθαπε ἴῃ πανῖθυ8 δ] θη» 
εδῃδτὰπι,. 810 ροϑῖδθ πδνθ8 νοέαγοα ἀϊουηῖ, δὲ νϑ]ὰ αἷαΐ γο- 
εαοῖ, Ὑιά6 ιδὲ. βγοπι. Οἷας5. ΥἹ. ν. ὅ05 βθαὺ. Αρυὰ 27οπιε.- 
χει Π], ν΄, 20. Βδθοὸ νοχ ἀδ, 6415 ΝΕΡΙΌΩΙ δάἀδιροϑίυτ, 41 τᾶς 
Ρἱάο ουγϑα νϑῃμορδηῖϊατ. Αἀάθ “24. ὅγπιππ. Τλδοά, 168. ΥἹ, 6. 
ϑγηιτ. Ῥ6. ὯἸΝ, ». δὶ ὑγὸ πέτασϑῆναι καὶ ἐἑδρᾳσϑῆναι 6κ Ἐπ-- 
δεδὲξ Οὐπιπι. δὰ ἢ. 1. νς 240. τορρῃδηάμυπι 68; καὶ πετᾳσϑήσο» 
μαι, ἡ καὶ ἑὁρασῇ ἤσομαι. - ἨἿΖ δἵ 12, ἐπηοῖῖπι, νοίο, ναρον.. 
Ῥχονυ. ΧΧΥΙ, 2. ἜΡΡΕΣΣ Τα 

ΠΕΤΩ͂ΣΟΙΣ, ρμείαδιθ, φαϊενμα (δἐα αϊοίμδ, φιοα ζαέος 
λάδεγεὲ τιαγρένιθ8), μέέθιιϑ ἐαίμδ. 4 Νῖδοο. ΤΥ͂, 12. τοὺς κρατίέ-- 
στους τῶν ἐφήβων ὑποτάσσων ὑπὸ πέτασον ἦγεν, Ῥταδδίαπε 651- 
το 8 ΘρΡΕΘὈοτιπι δ 1616 }8 5Ὲ} ρμοῖαδο ἑηδεϊϊυϑραῖ, δθὰ: σα 667. 
ἐαπιέπα ρφγπιπέοα νοοσρανέ (1.1 ἸοουτΊ ΟΠ 6 ΠΟῺ ῥσοῦϑι8 ἀεβἰπ|ῖ- 
Ἰὶ ἀιουπὲ δϑογρος αὐ ρέξδεπι “σσαγϑ Ὁτὸ ὁχοΐέαγε αὐ οα αροπάα, 
4μαθ ἐϊδενγὲ λοπιέηδδ ρον δοίοπέ, εἶν αὐ ἐϊδονέαέεπι »οσατε.), 
Β. δ. ηοτὸ Οτδθοοσύχι ροΐαβαπι σοδίδηϊοδ ἐ!]Π στ πὶ πη ουῖθιι5 86’ 
ἀιδοῖρ! δ ᾿ρθαΐ,, Οοπῇ, δά ἢ,,]. ρϑου]ίατοπι Ἐ᾿ ρ:βτο δι α-. 
δϑαιιδοηὲ α 7 οἶδο ἴῃ Οαδαμδο»ι. οΘάϊῖδαι Ρ. 1ιδ5 β64υ. εἰ 2 λον» 
γεπι ὈέθρρΡ. Αοαά, Ρ. ι82. Βαάωοίδο αἃ Νῖδλοο: 1.1. πέτασος 68ῖ 
δον ἐμά ἀὐὰ σογέαπιΐπὲδ ἑμαξονέ, ᾿Κοροίδγο ααῖθτι ραᾳγ8 μαζαδ-. 
δίτασ, ἐπ φἕα ορλεδὲ σπεγοοδαπέμ. Νίο. Ἰρπαῦγα Οοπιπιεηέ, οἷ᾽ 
Ραϊαφείτα Νιεαροίξέαπα (ΝΕαΡ. 1770. 4.) Ρ. 122. πέτασον δοοΐρ!ς 
γιὸ αεὐῤοὶο αὐ ρμοέαδὲ ξογπιαπει ἐδϑέμεαϊἑπαέο, οτοάϊταιο, νόσαπι 
ἃ Κπ᾿ιϊραίο ᾿ϊοτρτοῖθ, οαπὶ ζογπέοεπε γοτῖοτο ἀθθυ ΐ886ῖ, ἑωράπαῦ 
γε βδτι 6586 ΘΟπΠΠ|61146 οΔ 1888. 146 8. ν. ὑποτάσσω. Ἡε5γοἶ.. 
πέτασος, τὸ τῶν ἐφήβων φόρημα. 8ῖο δπΐπι Ῥθπ6 νἱτὶ ἀοοιΐ ρῥτὸ 
φρύνημα Ἰδραπῖ, Τ᾿ ἰμδέαϊκέμε δὰ Οὐγ85. ἰ. ν. 8589. ᾿“πὸ τοῦ 
πέταζω, πετασο) καὶ φόρημα τὸ πέτασος, ὡς δῆλον ἐκ τοῦ, παι-- 
δία χιτῶνας ἔχονεα ἡνιοχιδοὺς καὶ πετάσους. 

ΠΕ ΤΑΥ͂ΡΟΝ, ϑβεσουπάσπι, Φλανονγέπι 681: ρον έξδσα ) ἐξα 
σπμπν ἃ 5867. δρ6} 4πιὸ ραϊίέπαο ἀογηπυΐωπέ (οἷον πέτευδον, 

. φ΄ 39. ῳ(» ᾿ ͵ ἰπ ν . 

παρὰ τὸ εὕδειν ἐν αὐτῷ τὰ πετεινά). ϑϑουπάθτ δα άδπι δεΐδηι ᾿ 
παγὶς εἴ βάϑος, ἰαφωδιδ, ργοζιωπιαάἑέαδ. ρΡῸν, ργοΐμπάμπι. Ῥτον. 
ΙΧ, 18. ἐπὶ πέταυρον ἄδουγ δὰ ργοΐωπαϊέαέοπι ἰαξοταῖ,. 2.65. 
Οὐ ΜΆ. Βνοπι. πέταυρον, παγὶς, βάθος. 810 εἰῖαπι ἀρὰ 
ϑυίάαπι, 5ἴιι6 ἀθδ᾽ο ὁχ ἢ. 1., ὯΙ “4. ὅγπιηι. Τλεοά. βαϑοὺ 
Βαθεῶς. Οοπέες φυοαυδ 7 ξέπεαππωπι δὰ Ζοπαγας Ζωοχ. 1557." 
Οδοίϑγαπι τϑοῖθ οὔδβοσνδῖ αόρόγια δὰ Ὦ.}. ΤΧΧ ἴῃ ρὸν οορὶ- 
1.880 ονέαπι, σιρὸν, ὄρυγμα, 8δκ 60 βοηθῖθ, αυρά χυδβῖιοὶ 80 
ὙΟδδῖΟΙΟΒ 1 [όΊγϑτι ἀθργθβϑμτι 161 τπδῖουία [ϑισϑηυθ, τι 80- 
Ἰυπὶ πη τ γΘτΣ, ᾿ἐπϑιθσβθρδης, ἀοϊτπαι τη ἀϊξαπί68 ἔθτ18, 4.88 
εἱ ἔτδαυάθπι ὕοπ δϑηβίδβϑθος, ἀεαϊαῖδο ἔπ Ἰοουπι, σοπϑίταϊτατα, ΄ 
ἔταοῖα ταδίθτια ΧΠΌΦΟΙΙΣΙ, ἴπ Ῥγοξαπάυμι ἀοίαρβαθ οδάβσεμῃί.. 
Οοπξ, Ζοπρὶ Ῥαεί. Ἷ, δ. οἱ ᾿υναξοηδογοῖ, δὰ δὶ, “αὶ. ὟΙ, 520. 
Ὧφοδ οζδῖο ἔγδριὶὶ οἱ ζαϊλδοὶ ΔΟῺ Αἰίθμμαι ἔογει ηῖ6}} 6 56 1 πεν 
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ταύυρον, δῖ πέδευρον.» 400 οἱ ἔτδυ 18 σϑηι8  ἀδοιρηδῖαν δὲ 
«ἂρῖυγδαι Ἰάοπεῦηι, 6 πᾶν λεπτὸν, δῖαυθ ἃ πεδαίρειν ῥτὸ μεέ- 
ταίμειν δἴϊατα ἐν μετεώρῳ κείμενον ν Ῥεπδίίε, ᾳυοά κυδῆμδ οἂ- 
νδϑᾶαὶ δαὐεοαδῖ. διμάαα: πέιαυρον, παγὶς, ιβάϑος, σανίς᾿ οἷον 
πέσευδον, παρὰ τὸ εὕδειν ἐν'αυτῷ τὰ πετεινά. ; 

ΗΕΊΕΙΔΟΙΣ, νοίαεέἰα. Τὸ πέτεενον, ανίδ, νοϊμογὶϑ. 
2,55, αὐα. ἘΖΘΟ. ΧΧΧΙΣ, ά͵ παντὶ πετεενῷ, 50. ὀρνέῳ, οπιηΐνο- 
Ἰδογὶ, Οοηξ. ν. 17. ὍὉ᾽ ὀρνέῳ δἀάϊιυτ. -, η!ν. Ορη. 1, 20. 80. 

,. 11, 19. δὲ 1101 βδαρίυβ, -ὀ Ὁπ», ἄρέβ ψογαχ. ἰοῦ. ΧΧΎ ΠῚ, 5. 
165. ΧΥΠΙῚ, ὃ. ΧΕΟΝΙ, χ1.- εν. Ῥβ81ω: ΚΠ], ὃ. ΟΧΙ,ΥΊΠ, 
10. Εκοϑοῖ, ΧΥ͂ΤΙ, “5,- τη, ργωπα. ὄγπιπι, Ἰοὺ. Υ, 7. πε 
τεινῶν. Οομπβτηνδέας 880 νϑιδίοηθ ορίπῖο 2ηΠι,ελᾳοέξο, φαὶϊ ἴὰ 
διρρέεπι. Ρ. 2268. ροτ ἡτὰ πιο! ρὶῖ νοπε γαρασοπι, ᾿πάδαυθ 

χροιδρ Βοσίοβ ϑαρσίέέαπι αἰαέαπι, ἃ τᾶ. ἀταῦ.ς ἅ,., ἰπ Οοαὶ. Υ1Π-: 

ἐπ αἰεεπι οἐαέμα 68. ΑΔ ἀ 6 7πη0. Ἠαῦ. ΠΠ|, 5. τὰ μέγιστα τῶν πὲ" 
ξεινῶν. - "ΎΩΣ “15, δα ἀργὸ. ἤπο. ᾽ν. ΧΧΥ, τ. Φήοπι[αιιοο- 
χρέτϑ ὨφϑΟΪζ, αυϊὰ νιάστιῖ ν6} Ἰ6ρειῖι Βίοϊπίογρταδ: δολανζεηῦοτ- 
δίμϑδ νϑτὸ δἀ ἢ. 1. ϑῖδτωξι, Ἰοροηάύιι 6886 πεδινῶν Ῥτο πετεινῶν. 

ΠΕΤΗΝΟῚΝ Ρτὸ πέξεινον, νοέαξέέθ. ϑδῖο ἴτοβ ᾿πιογργεῖ 68 
οομδίδηϊοσ ἴῃ ἴοΐο ἂρ. 1 Οεπεβεοβ δϑῦτ. ΗΝ ἰσϑδιαβιυ]ογυῖ, 
ἀοοεηῖο “Ποπεξαμοοηΐο 1.65. ἐπ ἰεααρία Ογί ρθη δ. 

ς ΠΕ ΤΌΜ.Α441, νοέο, νοϊέέο. ἘΞΥΝΩ 3, ἐπ αἰεξέμαϊ πο. ὅϑὅγπιπι. 
1ο». ΧΧΧΙΧ, ι8. πετομένη. [τὰ Βιοίδεο. ϑεὰ πεεομένη ἰδὶ ἀυῖ 
ΒΘΌΤ. δ Ώ (ᾳυοά 1ὰ 1}. Δταῦ. ποῖδε δέγέηχέέ, 8686 ααἱ ομγϑμπὶ 
ἑποξέανεξ), δὰϊ ξοτγιν]αθ ΜΠ. 3, ἐπ αἐέμπι σἰενανοτγὶξ 
8686, τεβροπῆσι. Ἐπῖ δαῖϑα Η.}. πέτόμας Ὧ08 ἴδηι σοξαγε, 4υδπὶ 
ἐπ αἰξωπι οἰεναγθ 86, δυῖ ἐπ αἰέμπι Ἔγέρογε. αἰα8, υἱ γι μἐραίμϑ 
ΘΧρταβϑιῖ. Ναπι δέγμέλίο Ἀοπ νοΐᾶτο ροῖδδῖ, δεὰ συγγθηϑ 8]}18 
815 γοϊαῖυπι ἀνέ πὶ ἐπειίδίιτ. - Ὡῖρ5, ἐπ οϑοῖίο. Ῥτον. ΧΧΧ, 
19. πετομένου. Βδη6 ηποδά δοηδυπι. - ἔΠΌΠ, τόπδηπι. Ἡδῦ. 
11, τ5. 7πο. πετομέγνην, ΟὉΐ τλῃξ τ Ἰὲθεχα. γοσχιῖβ86 υἱάσι, 
4πΐα 'ῃ δηϊθοοάεπείθυ8 νοσϑ'ἄελλα ὑδὺ8 Θγαῖ. Εοτίδβθθ δυΐοαι 
Ἰερὶς Ηδ Ἰοοο Οδβειῃ,. υεὲ νοοϑμὶ ἀδάυχότγι ἃ ἼΣΗ δας 3 :Π. 
ΑἸϊξδσ δυΐθιν ἀδ Β. 1. ἐπᾶϊοαι Θαλῤγάεέωδ ἴῃ «ρρ. οὗ. αὰ Ἀ. 1. 

ἐς 401 5δἴαταί, ᾿ποοσίθαΣ 1} 0 [π|. Π Π 930, σμόνογδέοποης ἐμγϊν 
ἄαπι, ἀέλλην ἰατοτριοϑίδϊυχη 6886, Ρτοψῦθ ΠΝ (οἱ πετομένη τὸ- 
δρομάθαι) 16ρ 886 ΠῚ, νοέαπέσπι. - ων, νοίο, ΟΡ. ΙΧ, 46. - 
ΠΝ : ἢΞῚΨ : νηη, αἱ, ΡΙΒ. εὲ Ηορβδὶ. Θδη. Ι, 20. Ρδ. ΧΙ, 6. 
105. ΧΧΧ, 6. οἱ ἰἴοὶ. Ῥτδδίδσδα Ἰερίτας ἀρυὰ ἤπο. Μηδ οἰ ἸΧΧ 
Ῥτον. ΧΧΧ, 19. ΝΊ πετομένου δδῃδιι.8 οδιιϑᾶ αἀάϊάθγαμε, Οοπέ, 
Ογαᾳονέξ ποὲ. αὐ Ζιωοέαη. ϑοέοδο. Ὁ. γ52. 

ΠΕ,ῖΙ͂ΤΡΑ͂, ρεένα,͵ ΓΩΡ 48. ὝΖ3, ἀμΣπι ἐοςἐἐοεέπιιπ, ϑγπιπι. 
εὐ ΟΧΧ 1ορ. ΧΧΙΙ, "4. ἐν πέτρᾳ. Ἰμεροταπὶ ἬΧ3 δϑὰ ἼΣ2: 

Κρ. ἀαδὲξ ῥγο ἐόγγα φἰλίσοπι. 80. δαπὶ ἐαρέεεα ἐρ δὰ» 

ἴθ8. .« ὌὟΣΠ, ἰαρίδωξ. ϑγγιμα ΤΆσφα, 111, 16. - Ε3}83 Ρἷυτ. ὁκ 

“Ἤ 
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ΟΠΕΤΡΑ ᾿ΑΚΡΟΤΟΜΟΣ -- ΠΕ ΤΡΟΒΌΛΛΟΣ᾽ 829' 

«βαϊᾶ. “ΜΕΊ5. ἡκεϑῶι ΓΙ, 29. - ὙΧΈ, πιρριξξέο. ΗΔ, 17,1. - 
νῦσ, Νυΐμι. ΧΧ, 8. 10.11: ΧΧΙΨ, 7ι. Ὅξεαι. ΧΧΧΙΙ͂, 21. εξ 
4110] δϑορίιβ. Αὐάδ “44μ. ἘΖ6οἘ. ΧΧΙΨ, σ. ὍὈ1 ρτὸ λείαν πέ-- 
τρὰς βῖπ6 ἀυρῖο τϑροπϑπάυπι εϑὲ λείαν πέεραν, αἵ ἰᾶπι ογεζ. 
φοῃλθοῖῖ. - Ἴ25, ἐγαπδέεωδ. ἰότοῖα. ΠΝ 111, 28. ὥσπερ περο- 
στεραὶ νοσσεύουσαν ἐν πέτραις. αίεγα σανόγηασ Ὀδμ 8 Ὠϊο στξ-- 
τραι ἀϊοϊ ροϊετδηῖ. - ΣῈ Ρίυτ, γαπιὲ, δ. ΟΙΠ, τ5. 7γολ-- 
ϑέτι20 Ἰερί886 ΣΟ ΤῊΣ ἘΝ Β9 (δ βοουπάνπι 22 αελέωώπι ἴπ τιο-.᾿ 
ι185 δὰ Φραίέεν, ὅγγ. Ῥ. 432. Ἐ5"82) δ νὶ σῦπι 5 ρδιπιυϊδίυμ 68- 
86. 564 αυϊδ' ἴῃ Ργβθοθάθητριιβ δὲ δ Ρββδαῃδῃίίριια ἀε πιοιτῖς-, 
Ὅυ8 ΒΟΙΙΌ 6δῖ, 80 ζονοοδηΐθβ 'π πηδιηθγίδπι ὩΣ) ὉΌΠ ᾿Ξ9Ό, γα 
πιοα μεέγαγιμῃ (Ἰυὰ. ΧΥ͂, 8. 12. 168. ΧΧΤΙ, 41. 6 ΓΠΥΤῚ, 5.) 
1οὸ φαοσαπθ 46 Ρδὲγ18 ΒΟΥ ΘΟ. 6 πκ 6886 ρυϊατιηῖ, δὲ 18 Ἰταηβῖις. 
Ἰοτιμηῖ, τ ΒΨ, ρεΐνῖδ. Το». ΧΙΥ͂, 8. Τηρεπίο βιο ἢ, 1. ἰπά1- 
βοσιηῖ, δυΐϊοουμ ΧΧΧ, 6. ἰπ πιδηΐο Βαριυδταῃῖ, - ἘΞ Ε3Ὶ ἘΡΜ 
Ρωνὲς ὁὲ ρεέγαθ. ΤΟΌὉ. ΧΧΧ, 6.- Ὧν. Εχοᾶ, ΧΥῚΙ,6. ΧΧΧΙΪ," 
3:1. 23. Όευι. Κη, 15. δ δ᾽.δ1, -- ἋΣ. ἱ. 4. ὋΝ, [680 ὕ, 28. - 
ἤς, 14διν, ΕἸ ΖΘΟΒ. ΠῚ, 9. 44. Ἑκχοά. ΤΥ] 45. Ῥτδϑίδσθα 1ερὶ- 
ἴυΣ 1.δδ0 νοχ αρυὰ δγπιπιαϑήνεπι Διο. ν], 132. πέτρα διὰ βοῶν, 
ὯΒ1 δἱ 181] ἔῃ, ἔθπει Βερτ. τοβρομβάεσε νἱάθεατ, 884 δυηΐ ἐπθ- 
ΡΟ Ἰοοο ροεῖϊα, 86 πέτρα Ρετιϊπεῖ αἀ Δητθοοάθῃβ ψὉ 03, κά 6-- ὦ 
ἐμδ 7Ζαία: ἔπ ροέγὲς Θηιρῖ., ᾿ 
ΠΕΤΡΑ ἌΚΡΟ' ΤΌΜΟΣ, ἱαρΐρ αοιρέϊδϑέπεμδ. ΣΝ, γώ 

Ρέ8.. 44. 1οβ. Ν', 2. ποίησον. σοὲ μαχαίρας ἐκ πέτρας ἀκροτόμου» : 
ἴδο ἘΠῚ συ]ῖτοβ ἐκ Ιαρί4ε δομεϊβρίπιο. δϑάγοσθδ ἐκ π᾿ α. βὰπε ἢ. 
1. Δ]16η8 ; πϑδῃ ἃ Τλεοαοίέοπθ ἀκροτόμου, ΔῸ “{υ. γ ΓΟ ἐκ πέτρα. 
γοπὶῖ. Οοηξ, ν. ἀχρότομος. λαξευτήριον, σμυρίτης, εἴ ῃτγῆφος.. 

ἈΠΕΤΡΙ' Δ. οκ βδθο ἀεοβίἀθιδῖυσ ἴθ ΤὨς68, δέεζαπο,, 
4086 ἴδθα ἸΡΕΜΩΣ δρυὰ ἔπο. πὲ. ἘοοὮ. ΧΧΙΨ, 7. Ῥτο Βοῦτ.. 
»ὺ, ρεέκα. 868 βυϑρίοοτ, Τπιογρτθίεπι ργὸ πεέτρίαν ροῖδτ8 βου πὶ 

γβῖ886 λεωπετρέαν, οἴ δὰ Ψὴ ΠΤ ραττίπεαῖ, αυοὰ ΧΧ τθ0: 
486 :ϊτ8, ἰτδηϑευ]δγυ:ῖ, 

ΠΕ’ ΤΡΙΝΟΣ, ἐαρἑάριια. ΝΣ» Τρ. Τοβ. Υ,, 2. αὐϑαί δὲ 
᾿ πειρίνας» αδι γετθὰ ἐκ πέερας ἀκροτόμου, 4υ89 ἴῃ Ονά, Κα. 
Ροβῖ νϑυρᾶ μ. π. Ἰερυπέαυτ, αἰϊηαο δὺο νϑηΐβ86, ἔοτίδϑ 8 6Χ 
Αἀφιίίας ψοχβῖου δἰἴδσιιπι, δ]ἕθσμι 6χ Τἀδοάοείοπο, νἹἀεηζοτ. 
Ι ἐριτοτ Ῥταθίοσγεα αρυὰᾶ ϑγπιπι. Ἐικοά. ΤΥ, 25. ὉΌῚ γὸχ πέτρι-, 
νὸν ῬΟδὲ ψῆφος ταὶ! ῥϑυ] τιμαὶ δυρεοῖὰ 6βῖ. Ῥοῖεβῖ ἴάπιθῃ ψῆς-" 
φος πέτρινος νοτῖϊ: ἰαρί αὐπιοάμπι αοειέξε8 αο αἶμγ8 ,» 408]18 
οϑ[ Ἰὰρ18 ραϊχατμι 8. ἀκρότομος, οἵ Τἠεοάοι. ΘΧρτθβδιῖ, ᾿ς 

ΠΕΊΡΟΔΒΟΜΟΣ, φωΐ ἑαρέαοε δἰασιμέαξωτ, γ6}: φωὲ ἐαρὶ- 
ἀϊδιιδ ἐπιροείέ, τι. ψαπάα, δὲ Ργασρταπαϊξ. Ὁ 23, ἑαῤϊάοα 
Ἱμπάαο. Τοῦ. ΧΙ], 20. ἥγηται πεεροβόλον χόρτον, μδθεῖ ἽΜε» 
ἄαπι Ῥτο ταταΐηα. 7,65. νεδὲ 2,5. δνεπι. πετροβόλον, σφεν- 
δόνην. - ἈΡΆΔεν, ργαπαο ἐπιπιαπέβι ἘμθοΒ. ΧΙΠ, αι. 15, λί- 
ϑους πεεροβόλους ,. ἰαριάἀε8 ργαθβταπαῖε. - ΠΡ» ἐμ ΜΝ. κι 
ὅδ, ΧΙ͂Υ͂, χά. ἐν ἤομσὶ καὶ ἐν πετροβόλοις, ἰδου]ῖ8. εξ ψωπαέδε 

ε ᾿ ΄ 
΄ 



" 

8᾽. ΠΕΡΙ͂ΤΡῸΣ -- ΠΗΓΉ". 

ΒΑΡ, 22. ἐκ πετροβόλου ϑυμοῦ πλήρεις διφήσονται χάλαζαι, οὗ 
δζα δαρἑ δε ἑαομἑαπέα Ὁ]οπ δ ῥτοϊλοϊδηῖαν στα ίμοβ. 

ΠΕΎΤΡΟΣ, ἐαρὲδ δὲ φιξάειε πιαΐογὶβ αὐλσιρέμα τοῖα (8 
πέτω, τοΡροῸ, 416 νατρὶξ ροημάδιθ δ0 ΨϑΊδ ἴθγγδαη), δα- 
δεπεν ἸΣΜγ 1Ἰάδαι. 4). 1οΡ. ΧΙ, 20. πέτρους σφενδόνης, ἑαρίαεδ 
ξυμ άδο. - ἀν, Επχοαά, ἸΥ͂, 45. 860. Βα. ἘΚ. οπι, πέεραν δι» 
Ῥεῖ; ῬδῚ ΧΧΥΙΙ, 15. Οουξ, ἃ Νῖδοο. 1, 16. ΤΥ, άιϊ. εἰ Σὼ- 

᾿ Ζέρ. Μεαάδαπι ν. Ωδ. Ἡδογολειδ: πέτρον, λέϑον. 
ΠΕΥ͂ ΚΗ͂, Ῥέπωδ, ἀδίο5. Δ, ομργέδδμδ. τ Ἀδρ. , 10. - 

ΠΝ, ρμορωΐμδ αἰδα. ϑγπιπι. Τἠδοα, Ἠοϑβ. ΤΥ, κϑ. πϑὶ ἔδπιθα 
Ῥτὸ πεύκην δ᾽ πεύχης τοροπόπάτππι 6586 διρίῖσοσ λεύκην οἷ λεύ- 
“τς, υἱ δρυὰ ΓΧΧ δὸ Τδοαοέέοπαπι Ἰορὶτοζ. -- ΣΟ, ἐαεάα. 
188. ΤΓΧ, 13. ᾿ ᾿ ὶ ΐ 

ΠΕΥ̓́ΧΙΝΟΣ, ρέμϑιιδ. πϑνϑηλθινε Ῥ]υτ, ζέρηα ρέτιεα 5. ἐἦγο 
ὅπα,, οϑαϊγὲ δρεοῖδο. 4 Ῥατ. 1], 8. ΤΧ, 10. 11. -- Ὡμ ἢ, ΘΩΡρΥθ8-᾽ 
86. ἃ Ἀερ. Υ, ὃ. ΥἹ, 16. 55. ΙΧ, 11. - γ5), οἶδειπε. 1 ἈδΡ. 
ὟΙ, 51. ξύλων πευκίνων. ἴπ ἴοχῖα Βαρτ. οοπιπιθπιοταπίατν ἐΐρπα 
οὔδθοϑα, αὐδὸ ἴδιπδη 8111: 46 ρέπώ, Δ 46 σμρῦόθδο, ΑἸ1ὶ, 46 
ρίγο δχρὶίοδηῖ, Οσῃξ, Οἱ, Οδἐδὲλ Ηἱϊογοδοέαη. Ῥ. Ἷ. ν. 500. 

ἘΠΕΦΡΑ ΚΤΙΣΙΑ͂. Ὑἰλ, δορέθηϑ. «ἔφυ. 168. 1.011],.12. 
ἩΪογοπγπιδ: Οοαεν Ῥλονσο, ημοὰ Αφιίία ἐπέσγργϑέαξιδ ᾿δδὲ 
σιεῳράκτισμα χολῆς. 4μοα πο8 ροϑϑιόπιώδ ἔμπέα ϑθ,ιδιεπι αἰἶσογε: 
4υΐ 60 Οορροῃὶ [)οἱ ᾿τδοτιπάΐδο βαουϊθϊ. “Ζοπέξαμο. δὰ Ὦ, 1].: 
ἤ ογδίο Αἰχωξέαε οπιπέπο σογγμρέα δδὲ ἐπ οαἰξξέθ. 7έδιμαΐ ἀιρέσην πές 
φράκτισμα χολῆς αὖ Ἐνγαδπιο ὀχκοορίἐαέωπι ἐπ ἀέέαϑ οαίπαάδ Ἠϊον᾿ 
χΤοπγπιὲ οαϊέέοπθα πεαπαρίδ. Οὐοαδσδα νοἰτδέϊδούιμὲ λαδοεξ ΠΕ- 
ΦΡΜΈΖΗΣ, φιαπε νοούπιὶ γε σοπδοίγα φωέξάοπι γεδέξέμογα αἰα6. 
πιῶδ, ϑη:6 ἀαἶθο νἑέέαξα 661. ϑυδρίοοτι, “φμξέαπιΔ ΟΕ 0 51886 ἐπι" 
φράσσων διακοπήν. Οομέ. Ὁ. ᾿))εεοἰηρὶξ Φγοδαῦ. ς. 45. ΡῬ. 
2418. γιάδ ἀφυοαυθ 8. ν. περεᾳρακτισμα. 

ΠΈΨΙΣ, οοοέϊο. δε, (οὐαί, μὲδίον. Ἤοσοϑ. ὙΠ,}4. 
Ζ6χ. Ογνιμὲ 27Ζ3.5. Βτεπι. δὲ Οἴοδ8. 2.8. ἐπ Ῥγορᾶ. πέψεν, ἀρτο- 
“ποιΐαν. ϑολοί. 11. α΄. ν. 8ι. ες ΤΣ μδοέαίᾷ. ἴῃ 1]. α΄. Ρ. 29. ὅ0.. 

ΠΗΓΉ, ἤοηβ, δοαέωτέρο, δὲ φωαέἑδοιπψμθ ἀωπιογ δ 676 
»έϊο, Ὑιὰα Ογοέέιεπι δὰ Νῖίατο. ΤΥ, 20. Ἴ: (Ρ7Ὸ “5Μ»},) Ψαρογο 
δι. 11,6. “Ἕολαοίέξα ἴῃ ϑμρρί. δ'ἀά Ζ6ς:. Ἡἴοὺν. Ῥβ8. ΤΥ. Ρ. 

1657. ϑαβϑρίοαἴωσ, ἴσϑαδ[}18556 1105 ποίίομομι ἅγ8Ὀ. “δ » ᾳυοὰ 

᾿Ζιωνέμπε οἱρηϊβοδῖ, ἴπ ὮΘθτ. Μὴ ΟὟ ΒΟὨῚ 8: 111: 6η. -- ῬΊΒΙΝ, 
αἰνοωδ. Ῥε. ΧΥΤΙ, 1γ. ΧΙ, 1. Αἀᾶο 7πσ. 2 ϑ84. ΧΧΤΙ, 6. - 
ἘΈΞΌΣ, πιμῖϊ, ϑγγμδ Οε. ΧΧΧΥ͂Ι, λά. Τιεροταπῖ Ε552». ἘΠ- 
δπι ΤΟ] αἱ νοσθηὶ Ὠεῦγ. ἐχρτυαβϑϑογυηξῖ ἐαμείμ. - 35, πιαγέ. 
ὅϑγπιπι, ἴον. ΧΧΧΥ͂ΠΙ, 16. ἕως συνοχῆς πηγῆς», υδὲ νοὶ] πηγῆς 
ἴα ϑαλάσσης τηυϊδηδυαι 6δῖ, ψ6] πηγῆς 6 νϑεβίομο “1 ͵6ς. ἴὰ 
ϑγπιπιαολὲ τταπιδ]ατίουιθτι δομ ]  Ἰοοο τταπδὶζε, αυΐδ συνοχὴ δ. 

3.  »μπέεπι εἰἱριαίϊβοασα νἱδοιυσ. Υ͵ά δ. 8.: συνοχή- - ῈΌ, δοσέι- 
γῆρο, Οομεὶ. ΧΙ, 6. 10, ΧΧΧΥ͂, γ. ΧΕΙΧ, 10. - ΠῚ νοο, 

᾿ “«“" 



ΠΗ͂ΜΑ .-- ΠΗ͂ΝΤΩ. ὅ6ι 
͵ ΕῚ 

ἐργδαδιι8 ἀφιαγαπί. 1ε5. ΤΕ ΎὟΤΠ, 11.- ΠΡΌ, δου, Βοπιοα 
ῬτΟΡΥ. π Εζεοῦ. ΧΧΝ, ο. 1,ἐξοταῦι Ἰ5:Ὸ ὅϑ 8. τ Ἰσϑῃ. ὅθ. 
ΨΙΙ, ΨΙΠ, ». Τὸν. ΧΙ, 56. οἱ δἰὰδὶ. « ἪΡ, δοαξμγῖρο. 
1,6ν. ΧΧ, 18. Ῥ5. ΧΧΧΝ, το. Ιϑσεπι. 1Χ, 1, Ῥοετέθαίο ἰοοο 
[ἃ : τίς δωσει τοῖς ὀφϑαλμοῖς μου πηγὴν δακρύων: : υτΐπδαηι 4φιυΐϑ 
ἀδτεῖ οο0}}18 το ϑῖ8 ἕο θαι ἸΔΟΥΥ πιᾶ τι, Ὦ. 6. πιέξαϑ ᾿ΔοΥΎ τι 8. 
1τὰ δϑορλοοῖεε Εἰδοῖτ, ν. 888. πηγὰς γάλακτος ἀϊχὶτ πολὺ γάλαν 
ζαο δοβέοδιπι, εξ ἱπεεσργϑίδτωσ ϑολοίῥαδέθ4., φαὶ οἴέατα δα άϊς 
οἷς τὸ δαπρύων πηγὰς ἀντὶ τοῦ, πολλὰ δάκρυα. ᾿-᾿ Ἀ322 Ρϑτῖ, 
ῬΙυτ. ΝΊΡΒ. ἃ 533, Μέοέιδ, 41]. ἴον». ΧΧΧΥΤΗ͂Ι 16. πηγὴν θα 
λάσσης. ϑοχ 5535 ηοῃ 6βὲ ἐδὲ ρὲ “σε τοἀαθιιῆα, δοἃ ρόὲ 
Ῥεγρέεχεέαΐοθ, ἐπηρίἑοαϑέοτιδδ, ἃ ἢ) 6. ἼΣ2Ν, υἱὐ ὩΣ 4235᾽ δι6 
πε 5. δοαδιεγὴρο πιαγὲβ, ἡπὶα οἵ βοαϊυτῖρο ατοία 6886 ϑο]δῖ, δαῖ, 
4υοα πι8]16πὶ, σοπξιρίοπάπηι οσὶϊ δὰ Αγαρίβηνυπι, ἴῃ 400 133 
σι ρεγθ, ,παονο ποῖαῖ. Οομξ, ϑολιζέσηιδιξ Ορέγα γεὲπ. Ὁ. θ0 
5648, Κεζραέωδ ἔγβΏΒΕ0]1Ὲ ΡῬγοζωπάα πιαγὲδ, ᾿αὐὶ ταῖμῖ ἸοοῸ 
πηγὴν 165 1556 νἱἀεῖυτν τὴν γῆν, υξ (ες. Α1ἅ. δι Ουπιρί. ἈδΌΘΩϊ, 

ΟἾΝ πὶ Ζονγα 'πιαγὲδ ποῖδϊ ργοζωπαάα πιαγίδ. ΑἸ11 διαῖτασης, ΤΧΧ' 
Ἰορῖ886 "925, δι 983 6ϑἴ δοαλμγγ δ. - Ἰνν οσμδμδ, ἴΐ. ζοπδ. 
Οδα. ΧΙΥ͂, γ. ΧΥ͂ΤΙ, γ. Πδυς, ΧΧΧΤΉ,, 28. 6θς. Οοπιρῖ. Ἀὰ- 
ἀ6 ἄφει. δγπιπι, ϑὅ δγγ. 1 Κορ. 1, 9. Βατυο. ΠῚ 12. δὲ 16 χ 
ἀϊν!πϑ ἡ πηγὴ τῆς σοφέας ἀϊὸιῖας, 920η.8 νοῦ δαρίοπξίάσ. - γ1- 

,, 4 411} ἄβυσσος δῖ φρέαρ. 
ΠΗ ΤῊ 4. οοπιραοέωπε, φοαρπηδηέαξιμπι, 2, ἀοονρι δ... 

1ο5. 1711, 16. Αἀάε 4 Νίδοο. ΙΧ, 21. τὸ τῶν ὀστέων πῆγμα, οδτ- 
ἈΪΌΠι Θοπιραβδ8. ᾿ 

᾿ ΠΗΕΓΝΎ Ω εἰ ΠΗ ΓΝΥΎΥΜ], “ δο, ἱἑηῆρο, δοΩβ η οὶ 
ΦΟ,ΟΥ̓ 680676 ζαοῖο, σοηροίο, σοαριῖο, ὕογπιο, αἴδη8ο, δοζέαιπε 
γρο, ἱπάμνο, δχίσπαδο, διδρεπαο. Ἀγ τος ΟΒΑ]α. ΟΥ̓ αὖ 
ΒεΡσ. ὩΠΌ, αδοῖεον. Ἐμδάτ, ΨΙ, 11. παγήσεται ἐπ᾽ αὐτοῦ, ϑμδρθη: ᾿ 
ἀρέμν-π ΠΟ; ΒΘα6 φυοδά Βθπιδιμτι. -- ἸΡΞΥ ΗἸΡΆὮ,. λαδέξανε ζα- 
οἷο. 1ο5. ΧΥ͂ΠΙ, 1. ἔπηξαν ἐκεῖ τὴν σκηνήν. Ἰ5. Ὦ. ]. 681 86. 
46. 3χαπει ἀϑδίρπατθ. - τϑῦὴῦ ΠΡ. οομογόδοο. ΑΙ. Ἰοὺ. ᾿ 
ΧΧΧΥΆΤῚ, 80. πήγνυται. 1ἴᾶ υοᾳιο Μοδγαθμα δὲ 7πο. ηξ: 

7 μῖσ. οοπεέγέπρέξν, Αἄγαδ. τ ῬΓΡΙΘ δ᾽ ρηϊβοαῖ νέϑοο ψεὶ 

διωξέηθ σσρέξ, εἴ ἴῃ Οοπίυρ. γιὰ οοπὲμποξὲθ Ρανεέξδιε 1μδε, 
4ᾳυοᾶ ΡΒθπθ σομνυθηῖ στ. πηγνύειν, οοπαίδηδαῦγθ ᾽ οομδέγέπβθγδ. - 
δὴ ΒΥ. ἃ πη, ζογπιαΐμδ δώπι. Ἰοὺ. ΧΥ, “. ἢ πρὸ κτηνῶν ἐπ 
πάγης; νΕ] πῦπι 8πῖ8 Ῥεδιϊδ8 “βοτγπιαιι 48 ὁ Ψ5Ό, αἴἰθπιδν βῸ 7, 
ἀξῆρον. Ἰοῦ. ΧΧΧΥΤΙ͂Ι, 6. ἐπὶ τίνος οἱ κρίκοι αὐτῆς πεπήγασι: 
ΒΌΡΟΣ 6ὰ0 οἵτου! οἰτ8 οἰ αι δι ἢ - [ῆν, “ένπιωπις, Το. 
ΧΙ, 16. ἡ καρδία αὐτοῦ πέπηγεν, οἷς λίϑος 9» δοΥ οἷ 8 ἑπάμγασοο 
ἕωπι 6δὲ, ἰαπατδπι δρῖβ. - ΠΣ : ΠῸΠ, Καὶ εἴ ΗΐρΒ. δχέοπο. 
Θεη. ΧΧΥ͂Ι, 25. ἔπηξεν ἐκεῖ τὴν σκηνὴν αὐτοῦ, Μαὲε ἰθὶ ἴθ - ᾿ 
τοτΐυτα δύση. 1 οἱ ὅθ. ΧΧΧΨΥΡ,.21ι. Ἐχοὰ, ΧΧΧΙΠ, γ7..᾿ 
ΔΡαι, ΧΥ͂Ι, 1. οἱ οοηῃῖ, Ἤδθρτ. Υ1Π|, 2... ὅ8αι. ΧΧΙ, 10. 660. 



. 

532. ΠΗΛΑΑΙΟ ΥΧΕΩ -- ΠΗΛΟΙ͂Σ 

“ γάε. 128. ΧῚ, ΤΙ, 5, ὃ ποιήσας τὸν οὐρανὸν, καὶ πήξας αὐτὸν, ξα-- 
οἰ δίῃ οοοῖππι, οἵ σχέοπαΐδης 1]]Όχα. Ἀρυάὰ ΤἩεεγολέωτε πήξας 6Χ ᾿ 
ῬοπιϊαΣ στήσας, βαλὼν» κατασκευάσας. ἴε58. ΤΟΥ͂, ἃ. ἑὰς δέρ- 
᾿ζεις τῶν αὐλαίων σου πῆξον », Ρ61168 ΔΌΪΑθοστιαι τυοτάπι δαέθη δ. 
"41. 4 ὅ8πι. ΧΧΙ, 10. καὶ ἔπηξεν (σάκκον) αὐτῇ πρὸς πέτραν, εἰ 
δεξέξξέ δἰι (ϑδσοίια)}) δὰ φρϑῖσταπι. “πδογοῖ. ἔπηξεν, ἔστησεν. - 
ΨὈ2, Ῥίαπέο. Νὰ πηι. ΧΧΙ͂Ν,6. Ὅλη. ΧΙ, 45. Τλεοά. Οοβδεὶ. 
ΧΙ, 11. ἦλουν πεπηγότες, οἰανὶ ἑηβαὶ. Ῥιιὶς. ἀφῆκε, - ἈΧ5 
ΝΙΡΆ. τῶν, δέο. Επχοά. ΧΥ͂, ὃ. ἐπάγη ὡσεὶ τεῖχος τὰ ὕδατα, 
ϑοἰἑάαέαθ τὐηξ δ4υδ6 ἴδῃ απ ᾶπὶ τ 11}. -- ΠΩΣ,  αοῖο. “1. 2 Ῥᾶτ- 
Χν, 1. ἔπηξεν. - Ἴδνν αὐἄμαογοο. ΤὮτοα. ἸΥ͂, 8. ἐπαγη δέρμα’ 
αὐτῶν ἐπὶ τὼ ὀστᾶ αὐτῶν, σοοπεοίἑααξα 68ὲ Ρ6}}185 δοταμι ΒΌΡΕΣ 
οβϑ8ἃ ᾿Ποσαμι. Ὗοχ Βοῦτ. ἴῃ 1]. ἀτὰρ. ποῖδι ΘΟΜΙΤΠ 676: ΠΘτα" 
6 4086 δάμδογθης, νἱἀθηϊασ. 4.481 οοηϑίγιοϊβ, - ΝΕΡ : ΒΒ, 

4] οἱ ΡΒ. σοποῦθ8σο, φοαβμέο. Ἐπχοὰ. ΧΥ͂, 8. ἐπάγη τὰ δυ-- 
'ματα ἐν μέσῃ τῆς ϑαλασσης, σομορείξ. ϑαπῖ Βυοῖυβ ἢ πιεάϊο 

᾿ χρδτῖβ. Οὐδ, ἴον, ΥΙ, 16. δίταο. ΧΙ.ΠΠΙ, »5, Μρογοῖ. ἐπάγη, 
ἐστερεώθη, ἐπήχϑη, ἐνεφυτεύϑη 9 συνέπλάσϑη, ἐγένετο ν ὅϑεν 

«αἱ “ἀρμᾳτοπηγὸς λέγεται. Αι. εἴ ΓΧΧ Τοῦ. Χ, 10. ἔπηξας δὲ 
μὲ ἴσα τυρῷ, οοαρσπμέαϑέξ τλθ, ἴδῃ 4 Πδτη οΑ5ΘΌπι. ΟοηΕ. ϑάρ.Υ , 

-΄8. - ϑρῇ. μὰ. Γ, 21. ἔπηξε δ6ο. ἤΖγαεῖο. ἃ ϑᾶτα. ΧΥΨΙΙΤ, χά. 
ἐπηξεν αὐτὰ ἐν τῇ χαρϑῖς ̓ Αβεσσαλωμ, ἑηγχἐέ 1118 1 ΘΟΣ ΑΒε8. 
Ἰοιιὶ. .411.. 1 ὅδ, Χ, 10. τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ ἔπηξανν οδροῖ ὁϊ8 
διωδρεπ στιν. ο δομ ρο]διϊοῃθ ἔγυιοϊα8 1ὼ Ὠΐοτο πήδεχίβ 610]-ς 
ἕυΣ (αἱ 161. σοαβιέϊεπι ἃρυὰ Οοἰϊῥεπι Ν. Α΄. ΠῚ, 16.) 84ρ. ΥἹΙ!, 
2. παγεὶς ἐκ σπέρματος ανδρός. ϑῖταο. ΧΧΧΥΤΙΙ, “ὃ. ἐϑν 5: 
αωκαδιπέ, 8868 6δδἴ ἢδ60 ξα188 Ἰθοιίο. “δοσιθειαάυπι 68 σήξει ἐδ- 
φιθξαοϊὶδέ. 

᾿ς ΠΗΔΑΛΜΛΙΟΥΧΕ Ώ, φωδεγηαοιεζωπι ἔδγιθο.,, αα οἰανμπι 
ι, πανὲϑ δϑαἶθο, διμδεγπο. 4 Νίαδοο. ἾΊ], 1. πηδαλιουχὼν τὴν τῆς 

Ζ 

εὐσεβείας ναῦν, Ζοηπυγῆν Σεὶι 861. τοῖν γ. πηδαλιουχῶν, κυβερο 
νῶν. ίιά6 φυοᾳυθ δεγολέμην, ἰθῖααθ Τνῖξ, 

ΠΗΔΑ͂Ώ. εαἰῖο, φαἰέο. λ},. Ἰάδι,. (δε, 1, 8. - “2; 
δαΐέο, διεδοίδέο. Τιανὶς, ΧΙ, 241. 

ΠΗ Α͂ΝΟΣ, ἐμέδιια σοετιοδιίδ, ἐπ ἐμέο ἵαοέμο, ἜΣΠν, ἐω- ω 
ἐπι. ϑ'γπιπι. ΘΕΤΧΧ ΙΟΡ. ΙΡ, 19. ΧΠῚ, 1.2. - θα ομα]ᾶ, 26-- 
δέα. Ὅδμ. Τ|, 45. 560. οοά. Οὐέο. - ἤνδιβ, ὀωέμπιν Α(ἶθς. Τ)δΏ. 
1, ά,. 

ΠΗ ΑΙΟΝ, γ6] ροϊϊυ8 πέλιον, Ῥέη. ὨΒΧΏ, εαγα, ,.- 
'δϑοία. ϑαπιαγίέαπ. Ἐχοᾶ. ΧΧΥΠΙῚ, 4. υδὲ νἱά. ᾿Μοπέξαμο. 
Ἰίοα πήλια ἰάδηι δϑαπιαγίέαπ. Τὸν. ὙΠ], 8. 9. (ὉΒὲ νἱὰ, ϑολαγ-. 
7ρηδονρίμ8.) Εχοά, ΧΧΥ ΤΙ, 39. - Πήλιον δὲ ἀἴοι Ρτο πέλεον, οἷ 
1 Ογίροηΐβ ΡΆϊἠοδορἈτιπιεηιὲβ Βδῆο νοσθαι Ἰεβὶ, ἀοοοὶ Μοπέξαισ. 
εχ. αὐ Ηεκαρία Οτῆρον. 

, ΠΗΜΟΙ͂Σ, ἰμέμπι, Ὀοδηῖσι. ὩΣ, ἥηιμδ, δέεγαυέζέπξοπ. 
γπιτι. 1ε8. ΧΧΥ͂, το. - ἡξπ, Θθη. ΧΙ, 5. [0Ρ. Χ, 9. [68. 

ΧΧΙΧ, λθ. 100, ΧΧΧΥΙΗ͂, 1ά, λαβν γῆν πηλόν, Ῥυρίοκ Μίο 
᾿ 
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ἀπεθρρτοῖδεῖο γοσῖβ "ὉΠ οδαιήε, πηᾶο ρὈδιόα Ῥίο γῆν το δε 
ἦι 8}}18 Θχθ ] δεῖ 5 Θαϑι1Ὲ γῆς πηλόν, -- ὉΝΌ, 2 ϑ8πὶι. ΧΧΙΕ, 
45.. Ῥ541πι. ΧΥ͂ΤΙ, 46. “44ι. ἐπυξίηίμως Τλεοα, 1όδ. ὙΨ{ΨῃΠ,; 410. - 
ἼΒ», ρωϊρῖθ. Τοῦ. ΤΥ, 10. Ὁ3Ό ἢ» οἰτοπεδγυέμεπτι ἘΡΥΒΑ ΜΌΝ 
ἰδ». Ἔκεοϊ. ΧΠΙ͂Ι, 1ο. πηλῷ ἄνευ ἀχύρων. - ᾿ ΥἹάο ΔΙΌΣ βά-. 
Θαϑρον. 

ἜΠΗΖΟ ὙΡΓΟΣ, φὠξ. .6᾽ ἐμέο ναδα ἱΠοιειία δοηἤοΐέ, φω- 
ἦμδ, χωξ ἐδ πηλῷ ρεγαϑεγ, ' Ἐοτηιδῖθαι ὁδῖ τὸ χρυσϑυῤγος οἷ 
4116, 58Ρ. ΧΥ͂, 7. Ρΐῖ σπκρῆσατας τὰ: ὁ ἐκ τρῦ πηλοῦ" αναπλάσιο, 
σῶν. Ζωιιδέάπι, ΟΡτοπισέλ, Ὑ.1. Ρ'36. ὁἀ, Ἠείεξ, οἱ ᾿᾿᾿ϑηναῖοι τοὺς 
χυτρέας καὶ ἱπνοποιοὺς αὐ πάντας ὁ ὑσροεπηλονργοὶς ΤΙρομηϑέας 
«πεκάλουν. ᾿. ΠΣ . ὯΝ 

. ΠΕ ΞΊΙΣ, δοαρπιοη!αείο, οὐπεθϊαϊξο, ϑχίο, ἐπιραοέϊόν 
ϑίταο, ΧΙ, ὁ4; πῆξις ἐγκώνος» “εϊο ομδἐεὐ," ̓ ὅγοδέωϑ, ὙΈΣΙΙΣ 

. ἐσοιδέξωπι. 6 ΄ 
ΠΗ’ΡΩ͂, μέγα, δασοιιδ: ἜΧΕΝ νᾶξ. ϑγηηρ. 1 ἽἜΕΕ ΧΥ͂Ὶ, 

Ζὸ. «-ο- ΜΌΡΟΝ φίμπια. 2 ἈεΡ. ΤΥ͂; 42. Τα . Χ, 8, ΧΙΠ, τν. 
17. ΤῺ οπιηίδιι8 ἢ18 Ἰοοἱδ πῆρα ποπ 68ῖ ρέγα Βαεὰ βώσότεθ δ[τη. 
Ῥ)οίεον; 564 ἐξ Ζμο οοπιπιθαΐνα δὲ αἰδα τεδοραϑαγὰα γϑοογιαϊὲ 80.- 
ἐοπὲ, εἰ φιίαἶθπι ἐπργέπεϊθ ἐέθγ" .- Καολθηέθε. βϑδέαγ δοίεδαπέ, ὲ 
μοο σεδρθοῖα ἀἠξξετι ἃ βαλάντιον; ἀπο ΟΥ̓ πΙ απὸ ἜΘΗ, οἱ 
ἡπιγεξ ἐξ πε" Ρεομπέα. ἜΝ εν ; 

ΠΗΡΟ΄ 9, Ω, σοεσο, ἐχθόδσο. ΠΠ5 Ἶ δαἴίφο.. .Α' , 168. 
ΧΥ͂ΤΙ, 7. ᾿πεπήρωνται γὰρ ἀπὸ ὀργῆς οἱ ὀφϑαλμοί μου. ΑΥλθαι 
διηΐτα διέ ΔΌ ἱτὰ οΟοὨ]Σ πιόΐ. 7οδοράμθ δ. 1]. ἀ6..8. 1 6.16. 
7,.“. νδέ. πηρῶ σοδ66ο. πηρὸς, οοϑόιεδ , οτγδιμδ.. Ὑἱὲς Ῥυιδὲμή 
δὰ ΤοΡ. 1... .. ει 

ΠΗ ΡΏΣΙΣ, ἐποοθοαεῖο. ΥΩ ᾿ ἐδερεταν: 7πο. Ὥσαι, 
ΧΧΥΤΠΙ͂, 28. δωρράαο: πήρωσις; τύφλωσις. 

ἘΠΙΧΙ! 242, σμδὲθο ̓  αἰπιθέέογ, ΠΝ." ΓΙ ΎΒΕΝ πεν 
ΧΙΤΙΗ͂, κ5. πήχισμα πεπηχισμένον, οὐ ΐτα 19 ἀϊπιθοβὶο οὩἐτο 
ἀϊπιδηδα. Τρπόγδας πᾶπο ψοῦοπὶ Σεχῖοα δταθοδ, Ῥοτπιδιανα ἴα. ᾿ 
πιδ πα ε8τ 5 θ᾽ δηϊτῖνθιι πήχέσμα. 

ΠΡ ΧΙΣΜΑ,, πιοηδγα οπδἑέαζέδ, ᾿διδιεαϊέε, πρόπαν, 
ΠΏΜ, ομδέξιθ., 6Γ τυθηϑατα,, ὑὉ' [δῖ, ΒΕΘΗΜΕ οἱ τἰὖπα. κύων 
ἜΣΘΟΡ. ΧΙ], χ5. 
ΠΗ ΧΙΜΑ (ἔοτῖθ ἀὐ μοὶ ἀνος πήχεσμα), σμδίεαϊίο ἄν. 

γηθπϑδίο αὺῖ πιόπλπρα. Ὅς, ομδὲέξιδ, οἱ ἸΒΒΉ ΕΣ, οἴ ᾿δῖ, ΘΠΘΡΓΝΕ 
οἱ μέπα. «4. Ἐπέοι. ΧΙΜΙΙ, 15. 

. ΠΗ͂ΧΥΣ, ομδέξι. Πρ ις." σε η, γΙ, γ5.Ἅ16. χη; 20. 
Ἐχοά. ΧΧΨΥ, 10. οἴ Δ)101 βδοριῃς. ““4ιι. Τ δοά: γ ἝΧερ. ΨΙ, Ὶ7». 
ΠΌΝΜ5, ἐπ δειδίέο, πηχῶν, αὐ νἱά. οπέβαμὸ. “14. 2 ϑδιῃ. 
ὙΠῚ, τ. 860. οοἄ, Οοὲε]ἔτι: τὸν χαλινὸν τοῦ πήχεως. 1)6 νατὶϊα Ὦ. 
Ι. ὀαΡΙοατἱοπίθαϑ. νἱ θ᾽ Οἱδοοίξ ῬΑϊοϊορέαπι δϑαρν. γ...58:.. 
βϑόψυ. - 1"ῈΜ σμ 414, ρ]υν, Ἐπάν, ΥἹ, 5. Ῥδι. ΠῚ, 1. -- 0522, 
ἐοργπΐπϑ. ἘΖοοΝ. ΧΙ;, ι52. Ν. 1.. '- 5. πιάμεϑι Βχον. ΧΧΧΙ, ̓ς 
10. γατϊαιίοηῖ οδυϑὰ ἈΪο πήχεις Ρτο χεῖρας Ροβιαθταμῃῖ. -“- 
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554 . ΠΠΙΜΖΩ.-- ΠΙΘΟΣ. 

Δ. σαζαηκσ. Ἐσϑοῖ. ΧΙ ΤΙ,. ... χ8. ϑοῦῖπο Ηἷο εβὲ ἄθ δαζω» 
πιὸ πιεηβογίο. Ἰυἀιι. 1, 4. πηχῶν. ΚΚὕμάρ. ρογέαδ, δὶ πύργων 
'θπ πηχῶν ῬΕτχμυῖϊα586 νἹ ἀϑίυτ, ἄν, ἊΣ 
ον ΜΠ Ζ4Ώ,.,. (ἔοτπια Ῥτορτὶϑ 2οογίοα. δὲ 7οπίρα, τϑοϑρῖα 
σοχᾷθ 19, δύσι σοπηπιιπθαι, ΡΥῸ πεέξζω. Ὑίζαααθ ἔοχηιδ τὸ- 
Ῥογίτον ἴπ οἀΐει. Πογοαοςξ, 1118 110. ΤΥ, ο. 11. Βαθο 11}. ΓΧ. ο. 
89. θοι Αἀάο δ ηοέαίλ. δὰ Οὐ. η΄. Ὁ. 256,)} σαρίο, ργεδοπάο. 

1π|:, 1Ιάδια,. Οδπε, 1,15. πράσαχτε ἡμῖν ἀλώπεκας, οαρῥέα τονὲ 
παϊρόε. - Μὴ ΗΙΡΒ. ἃ μδ., νδῃέγε ζαοΐο. ἤπο. Θεὰ... ΧΙΧ, 10. 
ἐπίασαν οοπερτεποπαάεγμπέ. Ἐφτῖδρ86 101] Ἰεροηάμχι 6δὲ ἔσπα- 
αν νΕὶ ἑρπάσαντο. «. ἬΧ, »650}. «δ. Τοῦ. Χ, 16. πιάσεις. 
Ὅσοηξ, Αροο. ΧΙ͂Χ, 20. δῖταο. ΧΧΙΠῚ, 28. πιασϑήσετκαι. Οοπξ, 

Το. ὙΠῚ, 4. 0. τι τ 
οτος ΠΑΆΔΊΝΩ,, Ῥυιρμοίασία,  Ῥέπιιοαπε δὲ. οὗϑδμπε γεαο. 
Ἶυἢ, Ἀαϊ, Ῥιἢ. εἴ ῬγΆι. Ῥβδ]πι. ΧΙΧ,; 5. τὸ ὁλοκαυτωμιί σου πια- 'πάτω, .οϊρεααυβίααι τασαι ρέπμσίαοίαξ: ἀθ]. ϑολοί, στεασά- 
πω, φαιδρυνάτω. ααὲρα αὐωπάφε, πέείάμπε τεδάαι. Αἱ δραὰ 
ϑιξάαπι πεαόξὼ ΘΧΡΟΏΣΓΟΥ πίονα πριήσεν (6 γροξδίοηθ δγηι- 
πιαοδὲέ, αἰ ορίπου), εἰ ἀρυὰ Σἴδαγοξέῥωπι λουπανάεω. ῬτονὌ. ΧΥ͂Ι, 
2. φήμη δὲ ἀγαϑὴ πεαίγει ὀστᾶ, ἔδλιια αὐοῖδαι θοῦ δ ἐπερέπριαξ 
.05884. ἤεογοί. πεαίνεν (810 δαΐαι δοσι θβοπάμπι 6 ζσι. (γε. 
145. Βτοπι. δὲ Ῥανογὲπο ὕγτὸ πιδίνει), σιτεύδο, λεπαίνει. «4φιε. 
Ὥσαοι; ΧΧῚ, 20. πιανϑήσονται. “44, ὅγπιπι. ΤΑεοα. Ῥτον. ΧΙ, 

35. πίανϑήσεται. .-- Ὑῦπς ΗρΡΏ. ὀαρσοάέδιεπι γδαάο. 165. {{0}Π], 
11. ὀστῷ σου πιανϑήσονται. Βεπ6 ᾳυοϑά βεπδάπι, -- ἡ}, δέἐζο 
2ο. Ῥβαϊων. ΕΙΧΙΡ, 15. οχ Βδρϑταῖοα ἀθ Ὀροσίδϊθ δὲ δθιπάδσι". 
εἶα οπιαΐδ ρδηθγῖβ ἀϊοϊϊζατ. - ὑώ, ρέαπέο. Ἐεοῖ, ΧΥ͂ΙΙ, ὃ. 
10. Υ᾽ἱάαπειν πὐλην ἀἰν!δίθ86 ἱπ ἀπο, 4υδβὲ τ 50}, ροέαγιδ 
δἰδὲ, ἃ πο, δέδενο. Ῥ]ατῖα δυΐῃ οαπὶ εὶς ἴθῖταθ Βυπηοσοπι, 

»ιπρασδοὶξ ἰμ46. Τία Οαρροξίμα ἴῃ ποῤὲς ογἑέξ. δὰ Ὦ. 1. Ρ. 549. 
“Ππιαίνω ἡ πο, τφέοτταν δᾷ ἀτροσεβ, αυδ6, ὩΣ δοαρωέα ταοπαϊξ, 
δένδρα “πίηνα' ἀϊφυμῖυτν, γὶὰ6 αυοαὰα 5. εὐθϑηνέω. ϑίτας. 
ΧΧΧΥΙ, 17. τὰ ὀστὰ αὐτοῦ (80. ανδρος) πεανεῖ ἡ ἐπιστήμη αὖὐ-- 
τῆς, 580.. γυναφμόρ: ὍΡῚ πιαίνειν 68ξ 1. 4. τέρπειν ἴῃ δηΐδοδ- 
ἀομῖθ. πηοαλῦγο. δάϑδοσυο οδέεοέαγα ποῖδῖ. Οοηξ. “ασοὖς μὰ 
«πὲλοί. Ον. Τοια, ΧΙ. Ρ. 585. Οοιῃξ, βυρτα τον. ΧΥ͂Ι, 2. Πιαέ- 
ψεῖν ὉγΟ ἐπηρέδγα, γϑρέδγο Ἰαρίταῦ δρυὰ .“46εολγέ, ψαπιόπιη. ν. 

᾿ς, 486. θὲ ταθϊβρῃοχίοα Ῥῖο. ἤνογε δρυὰ δώμένςλωπι αἷδ αἰἶδον πο. 
᾿ φπιξσὲ δὲ αὐἰκμἰ. ο. 20. ἕ 

ΠΕ ΖΩ,. Ῥ͵όπιο.ς ἢ) οαἶοο. Νοδ, ΑΙ, 15. σὺ πιέσεις 
ἐλαίαν. Οαϊραπάο ρτεϑαιιηῖοῦ νδ6. πὰς 

ΠΙΘΗΛῸΣ : 9ἐπια. ηἴρ.. ι Ἀορ. Χ, 5. ὉὈῬατσ. ΙΧ, 41. 
.- ΠΠΘΟΣ., ἐοξέετα, πρῶ, ἤόνεα. Ῥτον. ΧΧΙΙΣ, 27. πίϑον 

᾿πετρημέναν., Ῥτονετθΐυπ ργαεοαπι (46 ΄ααοὸ Φγαδπι Αἀαρ. 
Ἱ, τὸ, 33. Βεμο ερὶ:), 4πὸ ἢ. 1. ΙΡόσο νοσίθπῖθβ δὶ δυηΐϊ Βεπθἃ 
ἔστοθ εοἄθα, ἴὰ αἴζδαυθ ἱπιαρὶπο ἰαῖδεῖ ποῖῖο απὲπιὶ ἐπδα- 
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ΠΚΡΑΣΝΩ, ὁχαοογῶο, ἐγγεῖο, αὐορόο ἀοίογο αὔέρίο. 
θῶ ΗρΒ. Τοσϑη. ΧΧΧΙΙ, ὅ8.. - ἀὴΠ ΗΡΒ. ἃ Ἢ. Ἀπ}. 
Ἱ,. 30. ἐπικράνϑη ἐν ἐμοὶ, ὁκασογδαΐιεα 658 Δανάτοι τε, [Ιοῦ. 
ΧΧΥ͂ΙΙ, 2. ὁ πικρανας μου τὴν ψυχὴν, ηιυΐ ἀοεγῦο ἀσέονα ας 
οἱἐ Δ ἴα πὶ Ἰηθδ. - ἮἸΘΌ., 7η0670), 6] ροϊδιϑ »65, οὗ σιραηι 
{μὲς πιοογϑέ, Αἴφι. Ῥτον. ΧΗ, 25. πεκραίνων. «οέονε αὐέοίδπε. 
Ἡαδρθοῖε ὕτὸ Ῥατνιτοίριο ΗΐρΡΒΐ]. - 9. 710. Εποά. 1, 10. πα-- 
φεπίκραινον. - “Ὁ, απιαγέέπαο, Ἄς, 1, 158. ἐπικράνθη μου 
σφόδρα ὑπὲρ ὑμᾶς, ἀοογδίοοίπιο ἀἰοίονο ἀπροῦ Ῥχορῖδς νοῦ. 
ἼἌσοι. 1, 5. αὕτη πικραινομέψη ἔν ἑαυτῆ, 1ρ88 ἀσεγδο ἀοἷονθ 
σγμοέαέα. ϑολοί. ΤΑεοονέεὲ ζαγέϊ, Ὗ,, 120. πὸὲκραΐνεταρ. λυπεῖ-- 
ται» πικρίαν ἔγει Ψεκώμενθρ. -- ἩΜ[),, σῇἥενρδεοο. Ἐπχοά. ΧΥ͂, 10. 
ἐπικράνϑη Μωὺσῆης ἐπ᾽ αὐτου» τα ἀφογδαέμο, ἐδ Νίοδοδ 1Ὲ 11108. 
Ψιάδ. 6 Τόσο. ΧΧΥΊΠΙ, λάν» οὲ δοπε, 5 Ἐπάς. ΤΥ, ὅ1.. -- ἸΔὴ 
οογιεγεπιΐσοο,. 168. ΧΙ, 0. Τοτο. ΧΧΧΊΗΙ,, 9: ϑοιέσαῖ 110 

-δελαμ ἀ6 δοπιπεθέξοσιϑ αἀπὲπιδ' δα ἑρπι ἀμί οῖυχ, Ὑ1άὰο ϑὲέπιοπὶα 
ἴθι. ἀεῦν, Ῥ. τιάϑο. ϑίτας. ΧΧΧΥΤΙ͂, 18. πίκρανον κλᾳυθμὸν, 
ὥοεγδο ἰμρϑ. τ ἸΝίδοο. 111, .Ψ ἐπίκρανε βασιλεῖς πολλοὺς. αἀοεγὅο 
᾿οέονα αθδοῖϊξ 868 ΟἸδη ἀϊξ 8δὸ Ἰαϑϑὶς σορθ8 το} 08. ΟΡρροπίϊυτ 
ΔΌΣ εὐφραίνειν. ἘΠ 

ΠΠΙΚΡΑΣΙΜΟΙΣ, εκασεγδαύέο, αἀπιαγέέμαϊδο. ἘΝ ὙΔ9 Ῥἱυξ, 
πὲργδαϊξηθε (ἃ “5, 8 αἸιἱὶ Ἰθριῶς Σ39 9} ὁτὰ 5. Ῥσδϑθῆπχο, δι 
5. δἰαι τα 15). «44. εὐ ΤΙΙΧΧΟ ΤΟ. ΠῚ, 5. εἷς πικρασμοί. Τὰ 
Ἡδκαρϊὲβ ἃ οπεξ, οἀλτια Ῥατῖλην 1π τοχῖι ρατίϊαι ἐπ ποῖα 81}. 
Ἰδοῖδ. Ἰορίτον ααἰάθηι πεικραμμοὶ, 864 νἱτῖ089 ῥτο πικρασμοί. “ 
ον5) ἑηίρηπαέίο. ὅγπιπι, Ῥ88]πι, 1, 8. δὲ γοὶ ἐπα ςφηαεΐο--: 
ηθπι, ν6] ασρολὲέιεαΐζιεοτι απέπεὶ ἀο ἀοέογοηι Ὡοῖϊαῖ. -- ἼΞΏ, τποό- 
γῸ, Μ6] ροιῖτι8 γδδ, οὗ φμᾶπι φιεὲθ πιρεγοέ. ϑδγπιπιῬτον. ΧΥΤ, 
45. Κωΐραέμε: αἰοἴοκ, ΤΙ ΙΧΧ ὀδύνη. -- ΠΌ;, ποπιθα Ρτορτ. Ρδ. 
ΧΟΙ͂Ν, 8. εεο. οοᾶ, ξα΄. θεὰ Ἰοῦο πικρασμοῦ Ἰοροπάππι δὲ 
δίῃ ἀυνῖο 6βὲ πειρασμοῦ: .- Ὅ5: ἘσοοΒ. ΧΧΎΤΙΙ, ΙΝ - υἱκὸ. 
ϑγπινι. Ῥδ81. ΟΧΧΧΤΙ͂Χ, το. Ἀδδροκιῖ ποιϊἱοηθιι νόποπὲ, ατιϑῖι 
νοχ ποῦν. συδπάοαιϑθ δ αροῖ. ὔ ΘΕ 

ΙΠΖΚΡΙ,., οπιανέξμαο, αἀπιαγεζοιέα, ἀσογδίέας σηξπὲ, 
«οίον αδογπ5. συ, ἐπαϊέρυναξίο. Ἰαγθτα. ΧΥ͂, 17. - Ὃ, αἰέε- 
γιδ6. 1686. ΧΧΥΤΙΙΠ, 41. 1ἰῦθτα τγδπδιοϊοσαηῖ. - πονῶ, αδεὲπν 
ἐλέιωπ, Ὥς, ΧΧΤΧ, 18. ΤΈτϑη. 117,19. πιο, ΥἹ, 12. 
ϑγπιπι. Ἰϑτοῖα. ΧΧΤΙΙ, 15. - ὙΜΌ Ῥαᾶτε, ΗἸΡΗ. αοζογύδοια. 
ἘϑοΒ. ΧΧΥΤΙΙ, ,4. Ἐπρ)ίσαπε δκ ὙἽἼ ν6] ἰΘρμς ἼἼ25. - 

Ὁ ΡΙῸΣ, ΤΟΡ. ΙΧ, χὅ. .. 5, 10". ὙΙ], τι. Χ, 1. ΧΧΙ, 
25. ὁ δὲ τελευτᾷ ὑπὸ πικρίας ψυχῆς» 1116 ἀπέεπν τηοσδασ ρῥτϑὸ 
ἀσογδο ατγπεξ αἀοἶογοι, Οοπξ, ϑίναο. ὟΙἼΙ1, 12. “ΧΧΧΙ, 84. - 
5, Βοιηθη Ῥχορτίυπ).. 756. ἈΌ18. 1, 20. « ΠΡ, αοἰμδ. Ῥδ. 
ΙΧ, 20. ΤιΘρΡΘΤΌΣΝΣ ὨΔἼὉ, οχεσίτο Ὁ, 8 τϑΐ, ΠῚ Καὶ Ἢ. Οὐ. 
Ἔσο. 1, 14, δὲ δά ἢ. 1. Παρλοϊὲὶ απποίαεε, οξγδ. Ὁ. 445. -- 
ἘΣ ῬΙΌΓΥ. τη880. 750. ΔΟ ΤΟ ΧΧ ΤΆτεα, ΠΠΠ, 15. -- ΠΡ ΡΙΌτ, 
ἔσοπι. Ὦδαϊ, ΧΧΧΊΙ, 52. -- 5) ρ] τ, δορφήστσον Ἰοόχοιι. Ἡ, 

΄ ᾿ ἡ δὴ ς 
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41. ϑόῦῖο 1δ1 δὲ δ νΐπεβ. Νομπ 1 16ρ᾽586 νΙἀοητΣ νη. 
- ΩΡ, ορπσ. 4]. 165. ΧΧΨΤΙΙ, “1. Τὰ Μέοέξας. ϑεᾷ πικρίας 
Ὁ] ροτείησε δὰ Ἣν εἴ ἢν ἈΘῚ ἔργον Θχρτίπιίτιτ. - ὉΏΨ), ἀ6- 
γωπιποδτοα: ἴοΌ. 1Π|| 20. -- Π2 με, ἐπιρέμαείο, 165, ΧΧΧΥΤΙ, 
420. 1υἰδεχὸ νοτίοτμξ, 80 πικρία Θπρ)οαπάππι οδὲ ἀθ αοενδὲ- 
ἑαίθ, μα φέξοα ἐγαοέαπέμδ, απδαιλάιιοάπα νοχ Ἀδῦτ. ζϑέμπε 
οἵὲπν ἐποοέεπδδα σοπὲμποίμπε ἀδηοῖαῖ, δίταο. ΤΡ, 6, πικρία ψυ- 
χῆς, ἐπαϊᾳπαξίο αἀμγίέέα οοπαοϊέφέα, ϑῖταο. ΧΧΙ͂,...). ποκρία, 
τοδοϊξέο. .Α)λΔ186 Ἀ. 1. εδὲ πιαέξεέα, ρεσοαΐέμπι, 864 ρῬτδοξογοιὰα 
ἐεῖ ]εοιϊῖο παιδεία, 4πδαι (ὐπιρέ, Ὠαδοι. τ 

ΠΙΚΡΙῚΣ, ἔογδα αὸ απράγεέμαϊΐπσ ἀΐοέα, ηιάαι 1 Διἰηϊ ἐπ: 
ἐγδωπι ( ὡχεμδιπι) δγένοσέγε͵, ( Ῥέδπ. Η, Ν. ΧΙΧ᾽, 8. Ζ᾽αε. 1π|, 
«Αἐφέοέ.. κίϑε. απὲπι, ΤΧ, Ὁ, έρἀοογέα. 0, 11, ο. 1.25.}, δαξ 
᾿οἱολογειῆ ἀργοδέθ Μοοδὰϊ,. ΕΣ σέρεξως δροοῖοδ Τἠοορλν. Ὁ. ΥἹΙ. 
λὐθύ. ρέαπί. οαΡ. ιι. 2δίοφορ». 11,1... ὩΣ. ῬΙΌΓ, απιαρὲἐιρα ἐσ 
χιθ8. Επχοά. ΧΙΐ, 8. ἐπὶ" πικρίδων ἔδονται, σιῶν ἀαιν θὶδ 8γ]» 
“ψαβισίριδ δἄάθηῖ, Κ ωίξ. ἑαοέμραδ ἀρνοδέοδα. Υιάθ οἱ Νύαι ΙΧ, 
11. «7 ιοδοογὲαδ8 110..ὄ 1]. ο. τ60. Σέρες δισσῆή᾽ ὧν καὶ μὲν ἀγρία 
σωκρὶς, ἡ καὶ κεχώρεον καλουμένη.. ϑιμξάαε: Σέρῥεις (16ξ,. Σέρειρ), 
εἶδος λαχανων, τὰ παρ᾿ ἡμῖν σείρικα λεγόμενα. αἱ πεκρίδες παρ᾽ 
ἄλλοις, ἢ μᾶλλον τἀληϑεστερον. δἰπεῖν, μακηδονησια. ΝΙὰδ 
Βοπἤγονίαπι δὰ Ἐκοὰ, ]. ο. ῥ. 40). δεαα. οἱ ᾿χζέδέενιωτι Ηογορἦγω 
Ῥ, 11. ος. τὰ. Ρ. .δθ. τ  ττος 

ΠΙΚΡΟΙ͂Σ,. απιανεδ, απιωγμέσηπέδ, ασαγδπφ, . πιοἐεσέμδ. 
"8, θῶρι φμο. Ιοτοωι. ΧΧ, ὅ. πικρῷ λόγῳ γελάσυμαν. [1.85 

. βθτυδξ ῥγῦλδε "31 Ἣ 32. -ἰ ἼΠ: πὴρ. Οθηε8, ΧΧΙΠΙ, δ4. 
, ἀνεβόησε φωνὴν μεγάλην καὶ πεκρὸν σφοδρα, δκοϊαπιαρὰς νοο06 
χαᾶριᾶ οἵ ν8]46 ἐειρωδνι. Ὑ)ἀ6 δὲ ϑοόορΒ. 1, ι6., Επες. ΧΧΥΙΙ, 
50. 31... 845:. ΧΥ͂, 52. δὲ οὕτω πικρὸς ὃ ϑάνατος:ς τῦυῖν {τᾶ 
δηλᾶτα δδὶ πιουϑ ἢ ΟΟμξ, δὲγ. ΧΙ, 1... Ῥβαϊπ, {,.Χ11], 3. πρᾶ)- 
μα πικρὸν, τοῦι ἀαιᾶταπι. ϑόσαιο 1δὶ 6880 νἹἀδίοτ ἀ6 ε6}15 δὲ 88- 
οἰτιῖ8 ἀο]οσοϑ δἰσοοίοσοβδ, πιο δὲ τηοτέθα ἐγ ϑίθωι δαάξογθητ. 
θυβ8. Ποπιογα 44. δ΄. τιδ. πικρὸν οἱσεὸν αἀἰϊκχὶϊ. Τοτει. ΠῚ, 10. 
σευχρόν. σου τὸ καταλεπεῖν σὲ ἐμὲν ἀαιάτατα τἰδὲ, φαοα τὰ πι ἀοτγθ. 
1146 γῖ8., ἢ. 6. ρωπέοέ ἴθ ἴπα ζπηργουίξαδ, ἴδσθαι. ΤΡ, τι. αὕτη 
ἢ κακία σου. ὅτε πικρὰ» ἴδθο πιαϊξτὰ ἴπα, 4υἷα διίβᾶνα, Ἂἱὲ 
1υά. ΧΥΠΙ, 25. ἄνδρες πικροὶ ψυχῇ, νἱτί ἀπιαχ]θαῖο (ἢ. 6. 
ἐπ[οδέο. Οοπξ. ]αοοδε τι Απεῤοί. Ον, Τοια. 111. ρ. 846. εἰ ΙΧ. 
φ. 34.) δοΐπιο, ϑὲς Τἠδοονέέμδ ἐγ έϊ. α΄. κι... ἄς Ῥαπδ: - - ἔντι γε 
πικρὸς, καὶ οἱ ἀεὶ δριμεῖα χολὰ ποτὶ ῥινὶ κάϑηται. ΟΟΘηξ, οἱ κα- 
φάπεκρος. - -πδ. 2 Ἀορ. ΧΙΝ, 26. - ἯΣ, ονεΐδ. πὰ. ΧΙΥ͂, 

14, δεο. οοἂ,᾿ ὥτοπ. 50. πικρὸς φαδπάοηιδ ποῖ ρογίοο ποῖα 
ογηπόπι, ημὲ αἰξομὲ μόδα αὐίῳμα γαέξοπα πιοέσϑεέιβ δὲ δέ αὐῥδ 

 ποοδὲ, ἴῃ 48 δἰρηϊβοδίλοπα δυοῖον μυῖι8 νΟΥΒΊΟ 8 νΟ06 πό- 
ὃς ἰά6ο υϑὰ8 6δ[, 4υἷὰ Ορροηῃίζαν τῷ γλυκύς. “ ὥμῦ, Με. 

1οϑι. ΧΧΠΙ, ι5.΄ 8ϊταο, ΧΧΧ, γ. χρείσχσων ϑανάτος ὑπὲρ 
ζωήν πεκρον, ὩΡλ ζωὴν πεκρὰν νέξαπι γορᾶϊ, 4μα9 αμγα6 δέ φοὐ- 

κ 
ὃ 
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δ εικίη Ῥίεηα, εδξ. ϑγγηθ: νέέα χααία δ, ἐμ εϊαι 810 οἰ ἀρυᾷ. 
“γαδαδ. πιάνο ἀ6 τὰ αὐμεχαα ἀϊοϊλυν, γι οὐ ἰὼ ΗΠ δέογία 7ὲω, 
πιμγὲ Τ. Ἷ. Ρ. 62. ὁἀ. αηρον ἐς δῖ 10. ο. 61. ὉΡῚ ἀίδθο δα ρᾳῖϑι 
απιαϊ ἐζαξέα ἢ. ὁ. ἐπί ϑἰοξέαξία, ἀποῖοὺ. ἀϊᾳίρα;,, ὠπαοὲηπ. ἱδ ἐς 
ϑαγασεμ. Ρ. 405. Ἐοάρῃι πιοο οἷ, ρτγϑεοὶ ἐξ Ἰδιϊηὲ δογίριονρϑβ 
ἄλοοτο δο]εμί, {46 ρνᾳι, 1. Ο4. γι, 26. Ονία. ΖΤρέφε. , 
4,5... «εεολγά,. Ῥνοπερέλ. «οἰπο, τ. ρ45. Ποπεογ. “ΠαάςΨ, 99. 
8ο Οἰσσείξ Φλεἰοὶ,. δον, . Α172: οὰ. διδεῖ, 4 Νίδοο. Υὶ; ὃ, 
πικρὸς εδὺ ογωχίοέξα. 

ΠΙΚΡΟΙΣ. ἘΣ 'Νόλεα, ἢ απιαγμᾳ 80,.. “2 ΝΙρΒ,. ̓ν Ἢ, | 
1οε. ΧΧΙΨ, 9. ᾿ ι 

ΠΙΑ͂ΡΟ' ΤΘΡΟΣ, ἜριΡΡτ. ἀπτὰκίόε. Ἴ; αὐχῶν ε;- Ρξονὰ 
Υ, 4. :δ1 ροϑὲ πὴ δοαυΐϊεωτ 5 ΡΤ ΤΡ Τόδει, ὙῊ,ϑρν 
4 Νίδἑὸς. ΥἹΙ, 16. πιχρόξεραν, αοογῥέξρϑ. 

ΠΑΚΡΜΣ, ϑηνανθ, δἴλϑοι φογέξον, οπινέδειϑ διδδὰν (ζτε 
παπά. ἔραρφπι.. Ῥ». 4. ν᾿ θὲ. ἀννέπραττον 4λλήλοις πεκρώς, 86. λανὶ. 
οΘωϊ ΩΟΡ ἐζ67' δἀϊανατγθοῖ). 42. ἴ65. ΧΧΧΉΙ, 7. πικρῶς χλαῖον-.. 
τές. Ὡπέατα ἤοϑᾷεδι "“: ἼΔΩ). ῬΙΒ. «απεώτωπι γοαάο. 169. ΧΧ ΤΠ, 4, 
πικρῶς κλαύσομαι, ἀπιᾶξο .δ4. Οουξ, Τί, ΧΧΙΙ, .82.. διπηζες 
λιῖον “γἱὲϑεασπεέμδ 11}. 1. ἘΡΡ. 22. δεδακρυμένη “πικρῶς. Ετ'ἴοα 
γπμδγ8 Ομἶγδ. δ: ν. Ἰδὅ..-- πικρὸν ὑπ᾿ ὑφρύσι δάκρυα» εἶδε, 
Δαιχθβα 8 Ῥαὶρρῆνὶθ Ἰδοῦγίάϊαβ δὶ} ]ρᾶϊ. ΥὙ , ἃ, «Αδενεξ αα μος. 
ὦ. ο. 0.6 160. - Ὁ,  εγαμδαΐῖπε,, ΠΡ}. 11... τορίοιίθ ἴῃ 4.34γ.-᾿ 
1), ἔοτγειη. 1,,. 21.. ἐπὶ τῆς γῆς πιερὸς ἐπέβηϑε ἐπ᾿ αὐτόν, Ηϊο΄ 
ἔοτιο Ἰορούαπῦ Ἵν Ἀ8ὲ μοί ἀοάακοσγυηῖ ἃ ὙἼ, απρῶγώδ 
ζμωέε, Ῥταδιρσθα Ἰϑρίτυς [γ8πι, ΤΙ, 19. σϑο,. ςοᾶ, Ολὲδ. Ῥτὸ ὁμβ1α,᾿ 
πρτηη, {δϑείηα)ίο,. πραέα . περὶ τίνος δογματίζεεαι. παι, 
κρὼῤ παρὰ τοῦ βασελέως»". υἜπσούοε, ἢ γῥώμη. ἢ αναιδῆής. Ὑιτυπι» 
46 Ὑφολρυΐοαι ὠναιϑὲς Φὲ πικρὸν ποῖατ Ἀ. }, ἀμγωπε δὲ ογαδίο, 
οἱ θαπὸ σεϑροηάφε, ομαὶ α. χη, ᾳυοὰ ἱπέοτ- 8] οἴΐβαι. Ἀοτας 
ογμάφέοωπι. 4886 εἰ ἐπλιλπναπιπι. 2 Μδος. ΥΙΙ, 59.. πιπρῶς φέ- 
θὼν ἐπὶ τῷ μυχτηρισμῷ, ἐπα ἐρηθ 7 δ 6,8 ἡλονΐοιίοι, ά Νίοοου; 
ὙΙ, χ. ογιμαδέξδδίπιθ. Δ΄ 

ΠΙ.2΄ Ώ., ἄκθο, «οορσο, φογϑεὶρο,, εὐαδελ- πιοῦν τῶν 
πιληποιῶν, δοπιργέπιο, οηΠΑ Προ, ΜᾺ» “μπάλο, οαἰσὸ: «ξιδαι, 

. ἐμησεγμαίο οἐ οαξοαηαο ϑοπαίέρο. αἰὐρόσμα. ,“Ἔγπιφ. Αἱ ., Ῥβϑαϊηιν. 
ΟΧΧΧΥ͂, 6. πελήσαντε τὴν γῆν, ἴοτταια οοπιρτγέπιοπεὶ, φΦ6ὰ ἔμπ--. 
ἀαπεὲ " αὶ αυϊάδαλ οοάϊοοδ Βαρθηξ σεερεώσαντε. Οοπῇ. “Ῥωϊονὲ ἢ 
ἹΜΙοοοζ,. 5.5.. 110. 1. ο. 6, ἢ. 65. δοη. Ζε5. Ογνι ιρ 2}. Βγοπι, 
πιλῆσαι, σφίγξαι, πιλώσαν. ϑδιῤάαδι πιληϑέντα, πυκνωθένγα, 
Ψιάς υοαῦθ έγπιοὶ, 1Μ. ὁ. πδειλημένος. 

ΓΜ'ΔΜΟΣ, ρέϊοιδ, ἐπαμπιοπέμηι 6 ἰαμα θὲ νἱλίθ σοπιρα- 
οέμπμ. ὨΒΟΧΌ, φἰάαγίδ, πιξέγα. πο. Ἐποῆ. ΧΧΥΠΙ, 59. διωΐ. 
ἄαε: πέλος" κόσμος περικέφαλαιος, ὃν οἱ μὲν κυρβασίαν. οἱ δὲ 
τιάραν, ἄλλου δὲ κίδαριν καλοῦσιν, (οι, Ζεἑελὲὲ ἰΑπεῖφι, Αἴοπιεγ. 
}}5. 111. 6. 7. 6. 1..0ϑὅῳὉ ς 

Κα, ,».)’. .» ᾿ς ) α΄ ὶ 

ἘΠ. .ωῷ.- 
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41. ϑεσωῖο δ᾽ ὁδὲ ἀ6 νίπηρ, ΝΙΟΒΏῺ}}18 Ἰερίδβε Ψ “ ἤχω 

- πΊ29., ορεσ. Αἱ. Ἰεβ. ΧΧΨΤΙΙ, 4ι. 1τὰ δέοι 4Ἢ.. Οοιῖ.. 

δὲ ροτεπες δὰ Ἢ δἵ ΠἼ3ν ΡΕῚ ἔργον σκρτί πε 27 " 

γωπιποδτα; [ΟὉ. ΠῚ, 20. - Ἰπε, ἐμιπρμεύειιᾳν, ΕΣ ϑγπιηι. 
20. Τιθοτὸ νοτϊοταμξ, δ πεκρέα δκριοανζ, [4 7 δ γι δὰ δ, 

ἑαΐδ, {μα αέξοα ἐγασέαπεμδ, φυδαιαδιποῦ ἐξ Ζ λοΐδα : δὰ 

οὐπν ἐπεοέεέξα σοπὲμηοέμπε ἀδηοτῖδῖ. 9; Ζ πιοάση δῃ- 

χῆς, ἐπαϊρπαεξίο ἀμγἑεδᾳ οφπαλέφεα,. "9422 θιβέομθηι δὲ 
οδοίξο. ΑἸαὶ5 Ὦ. 1. οδὲ παέέτα; χ’Ζ! ΕῚ 8 ἐπ Ῥοχίῃιθ 

εεὶ Ἰοοῖϊΐο παιδεία. 4πδαι (ανπρὲ, “5 {. αλο κεϊραϊϊυν, 
ΠΙΚΡΙῚΣ, λονδα αὐ απρανν ΤΥ [ μα: πεμελὴ, πα- 

ἔγδιωπι (ὠχέμδιπι) δγένοϑέγε, (΄ ἼΤΩ ̓  εἶ δρυάὰ 7οεορἧμωπι 

«νγίβέοέί. Κκέδέ. απέπε. ΓΧ, 6... 23. ἢ’ , 
οἱολοῦ θεὰ αργεδέθ νοοσδῇϊ, Ἵ 4, ́ .Ὅν ΒΩ, λάθη. “4φωΐία 

λιἰϑέ, ρέαπέ. οαρΡ..ιι. ο΄ , ;΄ “ογέμα ζωπόδ. Αἰφωδδα ῬφΆ]ει. 

ο χ686. Ἑκοά. ΧΙΐΪ, ὃ, 2) Ζ ρεγολίμοι πιμελὴς» εὐκραφὴς 
“γοβίσέθῃδ δάθρης. Κων ὌΝ ἥν" νἤ 

11. Τοοδσογέαοα 11} ΄ ρίφο, γερῖεό, ἩΝΌ, τοιδιπης. ῬΙΟν. 

σικρὶς, ἢ καὶ κοχὼρ μκεΐο. Ῥτογ. ΧΥΤΙΙ, κο. Ὑἱάο δὲ ϑίτδο, 
εἶδος λαχανων, " Ἕ ὌΝ πο 
ἄλλοις, ἢ μα᾽ ΟΙΝ, ἑαδαξξα. ὉΌ ἢ), οπιρὲδ εμρολίεα δον έδαθ, ΕΚ 
Βοη γογξεωτπ μ “μή. ἘΘΟΒ, ΕΧ, . γιά. Οαεαμδ. αα “4ὲλ6π. Ρ.-. 

Ζϊωαᾶο. Οὐοδ9. Ογνεἐ μαρϑῖ: πίνονον, πεαρέπερ: 

γον καὶ ἔπιον: ἴϊα τἰταπϑιο]δεαπε. ἔογίδβθθ ὁκ δ ΐβ 59. Ἰοοΐβ, υδί 
Ἠβδοο ἕοταιυϊα ὁσσυντῖς, δοὺξ γιὸ ἔῃ ποιξοηθ ροηογαιΐοσο δοοθν 
Ῥοετυπῖ, 6 408 ἀ6 πεένἐπισπέϊα οπερὲβ ροπονὲς ἀϊοϊξατ, φυοιιδά- 
τηρᾶάπαι 9): ἐπ Ὀπίνογδυμι μὲ ποῖδξ, “ ἜΠΩΌ, πιρύδμῤαϊέ 
165. ΧΧΥ͂, δ. πίονται εὐφροσίνην : ϑὶ Οαρροίδο ἴπ ποεξε οτίεν 
“(ὦ ἀ. 2. Ῥ». 81τ1ι. Ἰοοο ἔπ 16ρῖ586 νἱἀδπτΣ ΓΩΛΥΌ ἃ ΠΥῸν δ} 

᾿ϑ6γα, θαθμ 6 Γ6,) 4080 δἰραϊβοδιῖο Ὁτοχίπιο δοοεάϊε δὰ ὀέδεπαϊ 

Φ 

' 



ΚΝ δ39 

ς. Ἂς .01}. ῬΙΙΧΧΥ, 9. ἴε8. 1.1,.17. 1 οὕπὶ ηδρεὶ Ἰαπρίταν, ἢ 
“Σ. ν8 ΒΥΒΟΒΥΤΛΌΠΙ. “- ΝΜ πΊΟΣ οοἐαεὲ, ρερψαξξ, ἴον, 
ἡ ᾿αδοἶνον. 'νοκ ΒεΡτ, δεΐδιη δ! ἰδὲ ἃ ΓΙΧΧ τἀ ἀέξων ρας 

Ἔς ἫΝ ν ἱεπάδνε, ἐπξεπάδνο. Ἐπαάϊτατ ἃὰ -:6πὶ 5. ἰαξαμο 
᾿--: Ὁ. 1ος, τῊ ἐπάθ διθαῖατ,. - πὰ, ροέξο, οοπ ς᾽ 
- ἃς, ὥᾺὨα γιάοητυΣ Ἰρρῖθ56 γῳ. Ηο οἴϊδαι ἃ 7 γοημα 
- 5ῳ ἴξς Ἔγίυν Ἰοσυο 166. ΧΧΥ, 6. δὶ Ἰορίτων πίρνο 
ΣΦ το “ἧς ς οἶκον, 4186 γψαεῦα ἴαπιδχι, υἢ ϑυιρτῷ 
ἐ πὶ δοαιθητ δ σοπιροπθῖθ διυῤυΐδ 
, τὸ Ὡς ΝΑῚ οϑὲ ἐπὶ τὸ ὅρος τοῦτο θκοὶ 4886 νοχ. 
σ: δ ᾧὧ» νεον οἴνου. Αἀάθ ἢ,δα. ἴ, 5. δοο. οοὐ. 
τι Ξι ταὶς . ἴεοο. ΧΙΧ, 8. πίονται. Ἰεάιυχοταηξ ὦ 
Υ Ρν 41} νοοϑ ἀναπένω ἢ. 1. υδὰ8 εδῖ. - ἤηῸΡ; 

΄ ᾿ ., 22. υδὲ τδθῃ μΓῸ πιεῖν γαλα Οαρροίδιδ Ἰορότθ 
ἧς «εἶν γάλα, υὐ ἴῃ “1͵6κ. εἐ Οοπιρέμε: Ἰορίτως,  Εδοί!θ 

, ὁδὶ ἐκ ἰβδῖο ἐγδαῃβίτυβ ἱπ 1184, ἤοσὶ ἔἀπιθα ροζαῖες, εἰ 
σῖρτθβ β8θηδιηι, ἔογπιυϊδα Βϑῦτ. ποὰ ἱπιθ]]θρθιδ Ρτο 1ὰ- 

θΓ18 πεεῖν Ῥοδβδυϑείῖ, δι νόγο ὩΒΉ ὕῬτὸ ὈΪΌΡ. Ἰοροτῖῖ. - 5595) 
7απιοίίοιια. 1.ε5.ὄ ΧΧΙ͂Χ, ὃ. Γάθετε νοτιϑγαηῖ, -- πην.. Θεη. ΤΧς 
21. ἔπεον ἐκ τοῦ οἴνου, Ὀϊθεδαῖ ἐκ νίδο. Ὠδυϊ, ΧΙ, 11. γῇ ὀρδι-- 
νὴ καὶ πεδενὴ, ἐκ τοῦ ὑετοῦ τοῦ οὐρανοῦ πίεταε ὕδωρ, ἴοττα οξ 
πιοῃΐαλθ. δ᾽ οδρεδίτιδ, 6χΣ ρίαν! σοο]ὶ Ὀῖραι (ἢ. 6. ἐγιδίδαξι 
γιά. 7ποοῦε ἴῃ «“πελοί. Ον. Τότ. ΝΊ. Ρ. ὁ5.) αιαιιδια. ᾿δὲηι:}}. 
ἴον Πίογοαοέωα ᾿ἐδ. 1Π|. ο. 11»... ἐπεὰν δὲ διάκορος ἢ γῆ σφέων γέ-. 
νγῆται πίνουσα τὸ ὕδωρ. οὐπι ἴδττα ἡ] βαξίαια οθδοῖ δ δδῃ- 
ὧο δηήλδαι. ἔπε “παογθοη Οἀ. ΧΙ͂Χ. γ᾿ κ. η, γῆ μέλαινα πίνειε 
Ἐπ: πένειν ἀιοίζωτ γῇ, 5810 διΐϑιαι δεμᾷν, δέέέγσ. λεϊοσέναδιθ 
Κέε. Αἦροίδ ᾽ν. 1]. ο:. 5. ὁπότε. ἡ γῆ διψῴη, ουπὶ ἴογτα δἰ εἷσῦ 
τεῖ, ν᾽ 46 Ζ. οε. απἶπι. αὐ δογιρέέ. σγάεο.. Ρ..7.. εἴ οοηῇ, ἴα» 
Ῥλοἰἑὲ απιποέαξέ. ὁκ Μεροάοέο δὰ Εἰεῦτ, ΚΙ, γ. ρ. 609. ΄ 8δπι. 
1, ιδ. οἶνον καὶ μέθυσμα οὐ πέπωκα, νΐῃαπι δ ρΡοΐαπι ἱπερτῖδπ. 
ἔδται ἡοπ 101. Ζροεγοῖ. πέπωκα, ἔπιον. ἰοῦ. ΧΥ,, 46. πίνων ἀδὲ- 

ἐοέμὲ νἐέξοϑϑ δέ. ᾿Οοπξον ποϊδῖα 2η τα 8, ποιέω ροβῖ Β6ΌΣ. 
πῆ. - "ποῷ οναϊά. Ῥδη. , 2. ὅ, 4. ,)δ.. Ῥτδεοῖθγοα Ἰορί ταδὶ 
ἀρυὰ ΧΧ' ἴε86..ΧΧΤΠῚ, 8. δὶ γότθα καὶ πιεῖν ροβϑί φαγεῖν δ 
ϑ00 δα ἀιάοτγι πῇ, δὸἴος. ΓΧ, 1. τοῦτο πρῶτον πέε.. Ουοά δὰ Βππσ 

. λοϑῦαι διζποῖ, ἴδηι ορδοσναίΐυ; δδὲ ἃ Ογοίέο οἱ Οαρρείϊο ἰπ 
Ἠοίΐδ ογξέξ. ἐπ Κ΄. Ὑ' Ὁ. συ... πέε θΟΠ. 6886 ἱπβίογργοτβ, 86 
Ἰδγδεΐοτυπι, δ᾽581 δητί 4υΐδδίδι πι (ἰἄεπι θη μΝ. Ἰορίτυν ἴῃ νόσα 
δἴουο “ιαέα εἴ “ναδ.) νἱτίιυπι, παδίυπιαυθ δχ ν 1088 δηυ πὴ - 

. ἴσο ἀἰοίποτῖδ, ἂπξ βοτέρηήουο νοοΐβ ποίεε, 4186 864 α:ἴὰτ. Τά 6πε 
δυάϊοανίς Κορρεὶπ ἐπέονρνοέαεέοη ογεσα Β.1]. (Οοϑες, 17.79.4.) Ρ.- 
ὁ. 4 δῆ ῥτο εοῦτο πυῶτον οοπίοεὶε Ἰοσοηάται ε586 τούτου πρώτου: 
ἸΟ ΧΧΙΨ, 21. οἱ πίνοντες μὲ ἔτε διψήσωσεν. ϑένταο ἱδὶ δεῖ ἀθ 

δορί ϑωιία, οἰυδ4:9 ρίδοσορτὶα ἐμαὶ θη ἀϊϑ. τὰ Το. ΥΣ, 5855.. 
᾿ 25 , 

-----ὉἣνῊ «ὦ .- τ... 
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κίας ἶσα ποτῷ. 4υὶ ὈΙδΙτ ροσοαῖα ἔδυ δαι Ροΐυτῃ, ἢ. 6. ημό. 
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458 ΠΙΜΕΔΕΌΜΑΣΙ «- ὩΣ ΝΩ 

ΤΙΙΜῈΖΕ ΟΔΙΑ͂Ι, ρέπριιδεοο. ενθτι ἘΠΙΡΕ; σαρίπο. 1πὲ 
σογίμδ (εἶπε ἀπ Ρ1ο΄ “44:4. 1 ὅδει, 11, 51. πεμελοῦσϑαι. Οοπῖ. 
“44. Ταά. 1110 17. εν εν ᾿ Ὅν 

ΠΙΜΕΔΗΣ, ρὸιγμεύο, ἨΌΝΒ, ρέηρωσαο, οδοοέέαε. ὅγπιπι. 
1ο». ΧΥ, 27. πιμελήν. ΤΙΧΧ περιστόμιον. Οὐγπιρέοδοντιϑ ἀὰ Ὦ, 
". ὁ Ἔβρ. - ἀνεὶ δὲ τοῦ περισεόμεον, πιμελὴν καὶ διπλοΐδα: Ὀδὲ 
4.1 οῖ νἱάθι σσαλυΐβδο μὲο ἄπαθ ψοσείοπθ αἀἀάπιοάπηι ἀπ“ 
ἄδαι ῬιοβαΡῖ]8 εἴ, πιμελὴν ὁδδρ “ϑγμιπεαολὲ νοτείομθπι οὗ 
«Ἡοὗνασμπε 7πὲ. ταυῖωπι διπλοῖδα δοτῖρεῖεα0θ. (ὐδεῖθ ἴπ ὑεοχίπιθ 
504 ΠΟΘΙ ποῖα ΒΟΧᾺΡΙΔῈΣ πιερδλὴ ἀϊδοτα ϑγππεασΐδο τὶ δυϊτοτ, 
Ἡοογολῥμδ: πιμελὴ, στέαρ, πιότης, λέπος. "'ϑυξάσε: πεμελὴ, πά- 
χός,, λιπαρύτης. Τπμελὴ τῶν ἱσρείων σοουττῖξς δρυὰ 7οεορἧμπι 
“2. 1 ὙΤΙῚ, 9. Ῥ. 446. ΟΝ 

'᾿ΠΠΜΕΜΗΣΣ, ρίπρμέθ, οὔεουα, ΜῸΣ, ἰάδηι,. 44ξϊα 
Ἡιὰ, ΤΠ], 17. -- τ ὨΜ2.) δἴῃηρ. σοβέογεμα ζμπθθ. Αἰφωΐία Ῥεδ,αι. 
ΟἸΧΨΥΙΙ, 27. πιμελέσι: Ν. Β,.. ἩἩρεγολὲμε- πιμελὴς » εὐτραφὴς» 
λιπαρύρ. εν Ἤ: 

1 ἩΠΛΉΪΗΙ, ἐπρίοο, γερδεό, ἩδΌ, νοιθυπι: Ῥιον. 
ἯΙ, τὸ. - νδῴῷ, δαέξξοευ Ῥχοψ, ΧΥΗΙ, 0. Ὑιάο οὲ ϑίγδο. 
ΧΧΙΥ, 26. ᾿ ἧ ἣΝ . ᾿ 

'ὌΠΙΝΑΧΙΖΙΟΝ, ἐαδοίέα. Ὁ, οπιπὲδ ἐμ σἐΐδα δον δαδ, ἐκ 
δὰ ἢ, ἀγα», ϑγηώπ. ΒΖϑοδ, Χ,.. γίά. Οαεαμδ. δὦ “4ελφπ. ν.. 
8η8δ. Οσπξ, 1κιο. 1, 68. οὲ Ζεν. Ν' Τ' 6. Δ. ν᾿," 
“τ ΠΕ ΝΙΝΟΣ νοὶ ΠΡΝΝΙΝΟΣ ΑἼΘΟΣ;, ρέπέπεθ νοὶ 
Ρύηπηέμμε ἰαρέδ, πιαγραγίέα, ἃ πίνα νοὶ πέννα, δονοΐαθ πιᾶν- 
φαγέεέξεναο ροημθ, ἢ. ἃ. οοποΐαθ ἐδξξιεβ σοΐον' γι αμξ Κογ πιαπὶ 
γεζονοθ. Οοπέ, Βοολαγεὶ ἨΐέονοςΣ. Ῥ, 11. 0. Υ. ο. 6. Ρ. 68:1. οἵ 
σαρ. ΗΠ. Ρ. 721. υϑὶ νά. Ποσοηπιδῥέγεσ. Οοούττις Ἐδιδ. 1, 6. 
“αἱ πενΐκου καὶ παρένου λέθου, ἀδὶ ταπιε ἐποοξῖιπι 65, ὈΓΣαΩι 

ι᾿δα ὦ οοπίτδοῖο ὁχ᾿ ὥνῶ, πραγήμβοῦ, ἀπ νστο δὰ ὝἸ, Ῥαγέμϑ, τὸν 
ξετουιάασι εἶτ. γ᾽Ιὰ6 δὰ Β. 1]. Οριδοιία Ογξεέοα Ρ. τά. “Ἐοεέἔδεϑθ 
αυοηπθὸ πιννίνου 66 ἐρβῆπι ἈΘΌΥ. πϑέρθη 53 Ῥσοΐϑοϊασε 60 

᾿Π ΑἸϊαπᾶδο. Οἦοδδ. Ογνέϊ Βαρϑῖ: πίνονον, πιαρέπωπε: 
ΠΝ), δίδο. Ἰροδ ΡΒ. δέδοπάμηε ὅο. « Ῥαι. ΧΧΥΤΠ, 

25. Τὰ ἰο έπδ οἱ “Τγοπιπιέμδ.- ϑοὰ ἐδὲ που πίνεεν, ε6ἀ διδόναι 
πινεῖν νοοὶ Ὠοδταΐοδθ σεβροπάδε. - τι, “δοέέηο. Οοβ6]. 1, 
“δ. τίς πίεται; Ῥπῖρ. αοἰλοίδα αὐωσέ. 'ϑολ! σοι τὴν ποῖαξ 480». 
Ὧπὸ 4φηδίδμα ὕγμὲ, ὧ τὼ νοῖῖ, Οομσιθηζατὶ 8. ΘχρἰἸ οαῖοτ, 
«ιοὰ Ἐ. 1. φαοαῦυο ροδῖοϊδε θην ἴπ ταϑιῦτο μᾶϑγα!]61ο0, δὲ δά- 
αητεὶξ Ὅδ08., ΟΠ 414. « 3, ραπὲο. Θου. ΧΧΧΙ, δά, καὶ ἔφα- 
ον καὶ ἔπιον. ἔα ᾿ταπδτ ] γε ἔοτίαβδὸ ὁχ 8}115 538. Ἰοοΐδ, υδὲ 

μαϑς τοι πος ᾿σουγεῖῖ, δὺὲ ἔὩιρὸ ἐπ βοιλομο σϑηδγαϊΐοσο δοοῦς 
Ῥότυπῖ, ὁ 408 ἀ6 γεν ἐπεθη δ οπερεὲθ ρσοπονγέδ ἀἰοϊξας, αυοτηδά- 
πιρᾶάππι 9.5 ἔῃ πηϊνοσειπι μὲ ποῖδε, “ ἜΠΟΣ, πιρμλίαε,, 
168. ΧΧΥ, 6. πίονται εὐφροσίνην: Ὁδὶ Οαρροίδο ἴῃ ποξίο ογέεί, 
“α ἃ. 1. ». 511. Ἰοοο ἔϑπιϑ 16ρῖ886 νἱ ἀΘῃΩΣ ΓΩΝΧΌΌ ἃ ΠΧ, δὲ,- 

᾿σγα,) ΘχδεβΉῖ4, ΑΔ 81 601 Πσαῖῖο ᾿σοχὶπιθ αοοεάϊς δὰ διδοπάϊ 

’ 
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δοιξοτχοια, οο1} ῬΕΙΧΧΥ͂, 9. 1ε5.1.1,. “. ἘὈΣ ΟἿ "δε απρίταν, 
ἕδιατιθη ἰδ ΒΥΠΟΏΥτπαπι. - ΩΤ, οοἱαὐὲ, ρων αξξς Ιορ, 
ΧΧ ,6. πίονεαεοῖνον. νοκ 6 δτ. δεῖδπι ΑἸ δὲ ἃ ΓΙΧΧ τά άέτατ μεν 

᾿χέεεν οἰ ἐπιχύειν, ωπάδνο, ἐπξωπαάενο. Ἐποάϊτοτ ἃὰ :ἐπὶ 8. ἰαξαπο 
ἀϊτυτ νίπυπι ροση]ο, υἱ ἱπάφδ ὈϊΡαῖματ, -- πῦν δ, ροξέο, 60.»᾿ 
ψὲένέιῃ,, ἴ66.., κι). Ψψιάεοητον 16ρ᾽986 ηωῶ. Ηυο οἴίδαι ἃ 7 γοηχα 
τοῖο δἴηπο Μδίοέξο τοξοτῖυν Ἰοσυδ 1ε6. ΧΧΥ, 6. δὶ Ἰορίτυν πίρνο 
ξαι εὐφροσύνην, πίονται οἶκον, δε ναγῦᾶ ἔαπιθη, ὉΣ ὀπρτὰ 
Σᾶπὶ ΟὈβετγδίῃπι ϑοῖ, οὔπι 804 ΘΓ θ8 ΟΟΠΙρΟΏΘΓΘ. βϑϊυήιϊδ 
Οαρροέξμε 1. 1.. διαϊτάδηδ, μοϑῖ ἐπὶ τὸ ὅρος τοῦτο Θκοὶ 1886 νοχ» 
Μὰ: πότον εὐφροσύνης, πότον οἴνου. Αἀάθ Ὠδη. ἴ, ὅ. 860. οοάν 
Ὁλὲδ. «-« ΩΣ, ἀεἠοῖίο. ἴε6. ΧΙ͂Χ, 8. πίονται. Ἰ)εδιακδγαν ἃ 
πο στπὶ ““ημέία, 4αὶ νοοΒ ἀναπίένω Ὦ. 1. υϑ8 εδῖ. - ὠἤγὺν; 
7 αοίο. ἴε6. ΝῊ],.22. ὯῚ τδηϑα μγὸ πρεὲν γαλα Οαρρεοίδεϑ Ἰορθτθ 
παν} ποίεῖν γαλα, αὐ ἴῃ “46π. εἰ Οοπιρέωέ' Ἰορίζως,  ΕΔοὶ!σ 
αυΐοιι οὶ 6χκ ἰδῖο τγταπδῖτυβ ἐπ 114, βογὶ ἕαπιεα ροϊαῖς, α 
Δῃζουρτοϑ δϑηδομι, ἔογηνυϊδα ΒΘΌτ. ποὰ ἱπιίθ!]αρθὴθ ρτὸ 1π- 
δῖτα πεεῖν ροδουϑεῖῖ, διαῖινϑε τ ὕὉτὸ ὨΤΩΡ. Ἰοροτίς, τ 590, 
7απιοέξοει6. 1.5. ΧΧΙΧ, ὃ: Γάθογο νοτγίδταπί, - πῆ, θη ΤΧς 
21. ἕπεον ἐκ τοῦ οἴνου, Ὀϊθοδαῖ ἐχ νίηο. Ὠϑυῖ, ΧΙ, 11. γῇ ϑρευ-- 
νὴ καὶ τεεδενὴ, ἐκ τοῦ ὑετοῦ τοῦ οὐρανοῦ πίεται ὕδωρ, ἴοττα εξ' 
τπομΐαλνα Θἵ οδιμρέδιίγιδ, 6χΣ ρῥίυν!δ ὁ06}} Ὀῖρας (Ὠ, 6. ἐπιδίδαξ, 
γιά. Λεεοῦε ἴῃ «Απέλοί. Θν. Τότ. Ί. Ρ. δ3.) 44υδηι. ̓  δὲην}}}ς 
τὸν Φίον οὐοέωμα 1ῖδ. Π]. ο..117.: ἐπεὰν δὲ διάκορος ἢ" γῆ σφέων γέ-. 
ψήταῦ πένουσα τὸ ὕδωρ. οτπν ἴθττ ἽΠοτι βαζίδια οβϑοῖ δι θδα- 
ἂο ἀφ παι. ἔπ “]“παογεοη Οἀ. ΧΙ͂Χ. γ. 1.. ,͵Ἱ γῇ μέλαινα πένεει 
ἘΠ οὐ σιένεεν ἀιοϊτων γῇ, δὶσ οιΐδαιν δειμῶν, δἐξέγδ. λεϊοσέραξιον 

᾽ν 

Ἐπε. “ρον ᾿ῖ0. 1Π1.. 6: 5...ὁπότε ἢ γῇ διψῴη, οὐπι ἴθγγα δεῖν τ 
τοι. νίἀ46 Ζ. οε. αηἷπι. αὐ δογιρεί. στάδο.. Ρ..7.. οἵ οοηἢν, ἢα» 
Ῥλοϊξὲ ἀπποέηξέ, ὁκ ογροάοέο δὰ Ηεθτ, ΨΥ], γ. ρ. 600. ι 84πι- | 
Ἵ, τΆ. οἶνον καὶ μέϑυσμα οὐ πέπωκα, νΐπαπι δ ροΐααι ᾿ποΡτίδ. 
ἔοι ἠοα δὲδ,. ροεγοῖ. πέπωκα, ἔπιον. ἰοῦ. ΧΥ͂, 16. πίνων αἀδι- 
κίας ἶσα ποτῷ. 4υΐ ὈΙδῖῖ ροοσαῖδ ἕδη πδηὶ Ῥοΐυπι, ἢ. 6. δ. 
ἐοΐμὲ νἐέϊοδιιϑ 686. ᾿“ΟοὨἶον Ὠοῖζαία πῆγα 86. ποιέω ροβῖ Βαδρτ- 
μη. - ὅποι οδδ]ἁ. Ὅλη. , 2. 5. 4. χλδ.. Ῥειδοίθγεα Ἰορίτων. 
ἂρυὰ 1ΧΧ ἴε6..ΧΧΊΤΙΠ, 8, ἈΒῚ σάτα καὶ πιεῖν ροϑῖ φαγεῖν ἀθ 
ϑ00 δα ἀϊάετυπξ, δοῖθϑ ΤΧ, 1. τοῦτο πρώτον πέίε.. (υθ4 δὰ πο 
Ἰοοῦπι διζἰποῖς ἴδηι ΟὈδογναῖαπι οϑὲ ἃ Ογοίέο οἱ Οαρρόίίο ἱπ 
ποίΐδ ογζέξ. ἐπ Κῇ. 7. Ὁ. 4... πίε πΟὨ..6886 ᾿πῖθγργεοτβ, δο 
Ἰϊβνυασἔοτγιπι, δ᾽81 δῆτ: 4 υΐ δδίγπι (146 πὶ δητ. Ἰορίτας ἴπ νό σα 
δῖομθ. “αέα οἴ “ναὖ.) νἱτῖααι, παϊαπιαυθ δχ νἐτ]088. δη πα πὴ - 

. ἔῖδηα ἀἰοεδοῖ!δ, δα βογερείομο νοοἱβ ποίει, 4πι8ὲὲ 864 αἰζων, Τά 6 πὲ 
δυάϊοαενίτ Κορρεῖπ ἐπέδερνεεαεξέοπα ογέεΐοα Ἀ.1. (Ο οδτι, 1779. 4.) Ρ. 

. 401 δέ ῥσὸ εοῦτο πυῶτον οοπίδεϊε Ἰοραπάιται 6586 ἐούτου πρώτου: 
ἰ ΧΧΙ͂Ψ, 21. οἱ πένοντες μὲ ἔτε διψήσωσεν, ϑένταο 01. οδῖ ἀ8 

ϑαρίθηια, οἰυδαμο ρέδοϑοοριξα ἐπα ΡΒ θη 412, το ΙΟΒΟῪΣ, 55.. 
᾿ τὸς ὴν 

- 

λ 

Ἂἑἤ 



Γεπ 

βάο, τς ΠΙΝΩΣΙΣ --ιἰ ΠΙΠῚ 

- 55. 4ο. δ66τ:ι. οἱ Κγογδέξμπι ἦε πεῦν. Ν', Τ. ν. 695. - ὙΙάσδυρσα 
8. γλυκερός. . 4 δὲ τὴς 

. ΠΙΝΩΣΙΣ, ρέππαδ νεξίμθ. οἣπι, ογπαπιδηξωσι, οΥ̓βαξε8 
(τἰὰς Βοολανέξ Πίαγοκ. Ῥ. 11. }10. Ὑ. ο. ὃ. Ρ. 7217. 8648,). 1π6. 
Ριου. ΧΧΥ, 12. πίνωσες χρυσοῦ, Ἀ. 6. Ἰηιογρτοῖο δέοέδο αὐζοιεπε 
»Ῥίηπαε νοὐύίμδ., δου ροῖΐυ5 ογπαπιθηξμι εἰεραπδ θὰ αἰγο, -Ῥφτος 
Ῥτῖο σιδέοῦ αμγθμ8.. Πυπινὲς οἴ νοπμδέμπι. Ὑιά. Ἐγποϑεξ Οἴαν. 

᾿ Οἴδεν. 8. ἢ. ν. εἴ πιναροὶ λέϑοι ἰαρέάεε οαϑαὶ δὲ ροζἑεὶ, δεπιῖσ-- 
γιμ5 διιδδιϊτυϊξ πέονορ χρυσοῦ. νιμδίμο [διοῖυτ, 86 ποῖ ἐηῖο}11-. 
Ἔτθ, 4υϊὰ οἷε πίνωσις. δοολαγίο ἴῃ έεγοξ. Ῥ. 1.1.1}. 1Π.. ο. 
Ἢ Ρ-. 489. ντάδεων ἐπίογρσθα 116 ργοὸ "ἢ 1ϑρ᾽δ86 Ἴ"π, σϑύβασι 
89π0 νἱοϊμμπι 05, δία δάδο ρτο δοάθαηι βυπιβῖ886. Οὐπδε 
δαπάοπι ῥ. 488. ὉὈΌ1 ἀ6 πιαγῖπο 1110 ν9]1 616, Β. 6. 18η8 τ|0}}1} 
Ῥἐπι 8 ΔΠΏ6Χ8, ἀρὶτ,. Ἐϊ1άδη Ὁ. 11. 1.1}... 8.}.7.18, πίνωσες, 
Ὡξ πινεκὸν, νἱάοίοι ἃ ρίῃπα ΜΕ} ρα ξαοΐαπι... ᾿ 

͵Ης ἈΠΙΌΟΝ, ρϑιρωσ, Ὠδυῖγαπι ἃ πος. 1ῳ35, ποιιδὰ ῥτθρτε. 
'Βαραη. Ῥ8. ΤΧΥΤΙῚ, 15. ὅρος πῖον, Ὦ. 6. λιπαρὰν  πλούσων, 
Ὡς ΒαΡοῖ πᾶτροὸ 11δχ11 ΚΖ αἐϊοαπὲ. Οοῃξ. Ἀέολλοτμὶξς Ποροτέοκέωπν 
διδὲ. δὲ ογξεπέ. ἐϊέεγαί. Τ, ΧΊΥ͂. Ῥ. τοά. 

. ΠΟ ΤΗΣ, ρἱηριθάο. γ.}1., ηυοᾶ εἰ ρέπριραέησηι οἱ οἱ- 
πότόης ποιῖαῖ. Ἰωᾶ. 1Χ,.0. 1 ερ. ΧΠΙῚΙ, 5. (0011. Ζ72οδαρῆ. .4. 
“. Ν1Π;, 8, 5. φὰϊ πιμελὴ Παθ6ῖ.) δ6..ὄ Το». ΧΧΧΥ͂Ι, 16. οἱ 1:0]. 
- οὐπ, ασ. Ἐδοοι. ΧΧΥ͂, ά.. - οἾαῶ. Ῥβδ]αι, ΟΠ, 48, 566. 
οοὗ. ,“Ἴἰδκ. - ΠΧ, οἶδεπι. Ζδρμ. ΕΥ̓͂, τά... γε. Ο6868. 
ΧΧΥΙΙ, χα. - ᾿ϑ, ρἐπριυοαάΐδιοφ. ϑγπιπι. 168, ΧΧΎΠΙ, 1. 
πιοτήτων. -- ων), ῥφίξο, ἱγγέραξίρ. - Ἔὅγπιπι. Ῥτον. 111, 8. δὲ 

᾿ στῆς Ρόηρσιοηι.. οἀδέμπι πιδεϊμέζαπε. ἀοῖατο. νἱἀϑέαχ, τὸ δἄδθο 
Μοπεαμεουηὲξ οοπιθοζατα ποτὸν Ἰοβοιιῖθ ρτι Ορίιβ8 81, Φγω- 
δὲο ἰᾷᾶτα ἴῃ πιϑηῖθμι νεηϊὲ 1Π]υὰ πιρότηρ ἴῃ ποτῆς (ροξίο, ρο- 
ξμ6) Ἰαΐατθ, ξοτῖδθ86 ααἷα «4 μέέαι ποεισμὸς ταἀάλαϊις,. 55ἃ ἴΔ- 

, ΣΩΘῺ ἰρ86 δάάϊξ: αν πμαῖθ6. Ἴγοποσεοίδηδωγρέμθ, ἰὰ ποιΐδ δὰ 
νι Κλνδβέοπιαδέαπι οκαρίαγοπι Ρ. ὅι0. Ἠδϑοοα βοζῖδῖς : Οὐθι- 

- Δάπιοάσῃ ἃρυά Αγαρεβ Ἴ"} ἑδπμέδ πιοϊα οογγωρέα οἵ πέργα 
αἰοίζυν, 1 ρῷ, φυοᾷ σαμεν". οομνοπῖξ, ἀ6 ογαδείογὲ δζ ξωθοο- 
δῶ »ποαϊμέδα ἀἰοϊζῃτ,, πὴ ἃ ἩΡΤΣι πα τάς ἊΨ 

ὙΠ΄ Π,.. τπῖνν Ἢ ϑαῖα. ΧΥΙΠ, 12. 860. .ἴ2χ. δἰ οοἀά. 
᾿Οοέδίξη..58α. ὅτι ἣν πέπν μεεῖ αὐτοῦ, αὰ ᾳιθπι ἰθοῦπι “Ζοπέῇ. 
Ἡϊο, ἂὐ πῆγα οχ δθηι6ὶ, πᾶ Π7Π7 ποῖαϊυνς δὰ πἴν, ποὰ 

. δυοδᾶ βοπύχ, .:86α αιοδά ἔρεπγχαπι ᾿ἐξοσατοση. (8οὲ}. 37 ἴλ 
.5 κιδθοῖβ φυϊδυδάδηι δ10}215 ο]λῳ Ἰορεδδῖυτ δοτίρευτλ Ομ γβοῖογθ 

Θδιβδυϊδηο . ΘΙ πβοαϊ, 4 δὰ «οἰδρίοι ρτιδεοαθ. Ἰλΐθταθ Τὸ 
Ῥιοχίμπι ἀροϑάϊτ, 4ποά ποι 1πη}6]}6βθηῖθβ, ἀπο. ΤΠ ΠῚ 10 ὲ' ο0]- 
Ἰοσατὶ, Ῥμυϊδρδηξ δὲ πίπὸ Ἰθρερδμπε: 4πὸβ χἱάθὲ Ζζογοι., Ῥτοὶ. 
841ε41:.) 06. Π1Π] ἰὸ δυροτιϑιϊτίομα Τυάαδοτυχα τἱάϊου]α νἱάθ 
Πέεγρηγπιπι Ἐρ. χ56θ., δὰ “7αγφοἱὶ, Τ. 11. Ορρ. Ρ. γὸά. 64. Βε- 
πϑάίοέ, ᾿φὶ ϑολίπαξξκὶ δ... Φεπεαςίοέέοι, ψ. νος, “ 
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ες ΡΣ παρεδόϑητε τοῖς ὑπεναντίοις. 
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ΠΙΙΡΑ͂ΣΚΩ - ΠΙΠΤῚ ᾿ 84. 

ΤἸΠΡΑ͂ΣΚΩ, νοηάο. ᾿Δ5Ό. Οεη. ΧΧΧΊ, 15. πέπρακε ΄ 
γὰρ ἡμάᾶς,. αοἴοδο ἈΟδιδοῖ τι θρίξ, εεναιαανφέ π08, Ηδρδῖ Ἴ25᾽ 

βᾶπὸ 5: ρηϊβεδίιοηθηιν ἴπ 1. ἀταθῖοδ. Ὠϑυῖ, ΧΧΙ, τά. πράσεε οὐ 
πραϑήσεται (ἀντὶ) ἀυγυρίου, νσπάϊξίοιο ποπ σομάδιυν ῥτὸ ἀτ- 
δβυῖο. Οουῇ, Εχοά, ΧΧΤΙ, 5, ὍὈῈΣ ἀντὶ δάάίτεν, οὲ Ζ. 2806ε- 
ΕΠ ρα. στ. μὰ 295. 6 ρ. ΧΧΤΊ, 25. ὃς ἐπράϑη ποιῆσαι τὸ πο-- - 
γηρὸν ἐνώπιον πυρίου, 4ὶ νϑῃάίτυβ 6ϑὲ (588 46 νρηαξαϊέ ἐρδειπις᾿ 
00]1: ν. 21. δὶ πέπραται εδῖ νοπαίαίέ 86.) αἃ πιαϊατα ξδοὶη ἀπ πε’ 
οοτᾶβ ᾿οπήΐηο, ᾧ. 6. αα' ἡμαϑνὲφ᾽ σοσίοατα ραϊναπάᾳ, ργοπμδ᾽- 
ἐγαΐ, Οοπκ ΑΊΜδρο. ἵ, 15. οἱ 2, δεοξἑέ “άνενδ. ϑαον. 110. 111. 
0.1. Ῥ. 188. 165. ἴ,,,1. ταῖς ἁμαρτέαις ὑμῶν ἐπράϑητεο, Ῥτορῖες 
Ῥεσοαῖα γϑβῖγδ: νη τὶ 65118. -- 135 ῬΙΒ. αἰζοτεο, ἐγασο. 1 ϑᾶτα. 
ΧΧΠῚ, 7. πέπραπέν αὐτὸν ὁ θεὸς εἰς τὰς. χεῖρας μου. ἔρᾶὲσ.᾿ 
ἐγαάί τὲ ορῆν. Ἀλδοῖθ : Ἄδπι αυΐ νη ἀΐτ δ᾽ταθτα, δῃοσι ἰγδάϊε. - 
ΗἼΣ., σαρίοτο. 68. ΧΤΥΙΈ, 16. Ηΐο Ῥτὸ διὰ νοοῦ ἤθνσ. 
ποιθηθας. δασταηῦ, ᾿“Π8πὶ ΠΟὴ Βαδϑῖ,. αυΐα 1π᾽ 564. ἄθ᾽ 
δυβϑιιῖο δόγπιο δδβῖ, πϑο νι ἀδηῖθθ, 5 ΔὨ6 505 σοπιράγαινο ἶτ, ", 
δοοξρίδηδιπι 6386. - "2ῺΠ,), σἀπηποηαπν νοπᾶ. “44:. ὙΠεοα. 
Ῥγον. ΧΙ, 26. πυπρασκοντες.. -- πῆ ἩΠΙΡ. νοπαίο πιθ. «Α1. 
ΧΈΆΘρ. Χ ΧΙ, 20. μάτην πέπρασαι, ἢ. 6. Ἰυχῖα εχ. Ογνεϊε 3,8. 
Βνεπι.: μάτην ἐξέδωκας σαυτὸν, ἔραβῖτα. νοπαέαοέἑ ἐδπιθέ ἐρδεοτϑὶ 
ΑἹ, α Ἄθρ. ΧΥΤΙ, 17. ἐπράϑησαν. ἃ Νῖδοο, 1, 17. ἐπράϑησαν. 
τοῦ ποιῆσαν τὸ πογήρον. ϑγγμδ δὰ δϑηϑαμι: δὲ αρίδοέαξέ διπέν᾽ 
ΟΟ;, 1 Ἀδ6ρ. ΧΧΙ͂, λϑ5. (Ἐνποδεέξ τὰ τοᾶτρ. δὰ. ος. ἀἀϑοτι ροῖξε: 
ἐπειράσϑησαν 9 1Δ..) Βατθρξ, ΙΥ̓́, 6. ἐπραϑῆτε τοῖς ἔϑνεσεν, ἴτὰ- 
ἀϊις 6518. ΣῈ ροϊοδίδίθης ραπιΐαθ. [πὰ δϑαυθμεθαδ. ἐπρ)σδῖας 

ΠΙΉΤΩ,, σαάο, ἔαδον», αδοϊαὸ, ἑποίαϊδ, ϑοοξαον,, πιο-- " 
ΤΊΟΥ , ἐπέθγθο, Ρθγ60. δὲς, σιοίαπιο. Ἰδεθηα. 101, 47. πὲσοῦνταν 
τραυματίαι. 86. οου}19 δ} ἔοτίαδβο οὔνυθυβαρθαπῖαγ, 4180 σ᾿ 
4, οἱ 44, οἰυϑάφηιν ὁ8Ρ. ἰδ υπῖαγ. -- 52, ριάονο- αὐοξον, φριὲ... 
δοϑοο, 165. ΧΧΙΝ, 25. υϑδὶ οπ- δον Ἰδρθσαης, 86ἀ ἰτὰ νοτγῖθα 
τυ, αοΐα ἴτ ΒΘα]ΌΘΠΓΙΡΩΒ 69}}5 ]000 Ἰπαταπι ρΡοΟβΒοσδηῖ. -ὦ 
ἤλ3, ροῆμα "ίδοίο. ὦ Ῥᾶτ. ΥΙ, 1τ5. ἔπεσεν ἐπὶ τὰ γόνατα. αὐτοῦν 

ὃ, 3, 4ἱὰ 564 ΣΥ. 1533 ὃν, σοι δ ροσ᾿ πέπτει ΘἈΡΥΙΠΝΕ. 
Ῥοΐετδξ, -- ΨῪλ»,. θ"ϑρῖτο. ἴο". ΧΙΥ͂, κι. 181: πόττεεν πιογξτιοῖδξ. 
γερὰ δβυῶῖ: πεσὼν δὲ βροτὸς οὐκ ἔτο ἔστι» πιοτίθτιδΒ δι σιθ᾿ Βοπιο. 
ΒΟΝ- δα 0] 1.8 688. - ἜΘ, σοπέέοοκοο. ἴετοια ΧΙ ΪΧ, 26. πε---΄. 
σσύνται, ἔοτῖο Ἰθοῖο 55.) δξϊ ροξέιβ β688 τδηίυτν ΘΈΡΥ658 Ο. 
- Ἴ, αἶδδοοτηιαο: ἙἘχοά. ΤΧ, 16.. πέση δὲ ἐπ᾿ αὐτὰ. ἡ χάλαζα. 
τὰ φυοαὰθ βδσαπάμαι 7 ἠδοαογδέμημ᾽ ὁὲ οοἂ. 'ΝΝογέπιδ. ΤΟΧΧ, 
ΤΆγθη. 1, 9. πέπτοικδι -- ὙΠ5, ἀοίθθ πιέξέέπε. ἸΟῸ. ΧΥ, “(ς 
Ὁδὶ ταηδ πίπτων ἀθ δυο 4414 :1986. νἀ ἀοἠζυν, " δολιἐέσποέιο ἴπ 
Ορρ. πεὲπ. ». 50. πίπτων τοῖς δὰ. ῆν. ραῤαξωθ, Ῥεο. 4φια 

λερθεῖηξ ΉΘ. δα αἴδαῦ.. ἢ 
2 

οαδόρέξαγθ, ἰαδί, “οὐ 5, ἐπα 

ΟΩΓΡΟ πεϑ. ἃ Ῥαχ, ὟΙ1, ὅ, 166, ΧΈΕΥΙ, κ. ἜΝ 12. Ὁ 5, ὑπ 

“"͵ 
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᾿ ίηρο. ες, ΧΧΥΤΗ͂, ι5. ΟΙΧ,. το. ἴον. ΤΠ, 15: - π5, ἀδ 
γμονεοῦ. δαὶ. ΧΧΙ͂Χ, τι. τον. ΧΧΥ, 27. - 2,30 ρϑτῖ, 
φίυτ. ΠΟρΡἢ. ἃ "93 ,"ςαδδὲ, Τοτθαι. ΧΥΠΙ,2ι. - "Ὁ : ὁ0Π}.- 
Ῥτέπιο. «Ἐν εο. ΧΧΙΠΓ, 3. - πο οὲ Π55ΌὉ, δσαδιδ, χιΐηα. ῬΙον. 
ΧΧΙΧ, ι6. 18. ΧΧΙΠ,, ι5. ΧΧΥΡ, 2. - 33, ἀδοξο. ἴεϑ. 
ΧΧΧΙΨ, 4. παντα τὰ ἄσειρα πεσεῖταο ὡς φύλλα, οπνηΐα ἀϑέτδ 
ἀδεοιάεπι, αἱ ἔο]α. Οουΐ, ΜΔ. ΧΧΙ͂Ψ, 40. Αρος. Υ͂Ι, ,5. 
οἰ 3 οδωπι δὰ Μαέξελ. 1. ο. ρ. 35ο. Νοη δυΐεπι δϑγανο ἰδ] δε 
ὧο Ἰαρδι ρυοργὶθ δἰο ἀϊοῖο, φυοαιϑάπιοππι, 4]166 νεϊεσίρυς 
ἀστέρες, δἰοίϊαρ, Ἀ. 6. ἴρπεβ8 ἰπ δδι 6 ϑιβἐοδηϊςβ δῖ γα 801 ΠΕ 1116 
ψεὶ δα βαϊδιίουϑδ δὺὰξ ἔυϊροταβ ρποὶ, σοσίο ἰαδὲ αὐτοῦ ἀϊουοῖυγ 
(ν146 ϑραπλσπιέμπε δὴ Οὐαέξἐϊπεασλιμπε Ρ. 384.), 5εἃ 46 8ρ]εῃ- 
δοτὶβ ἀοίδοια, 400 8161186 41881 σο6]0 ἀθοϊ 1546 νἱάδρυπῆυν, 
Οουξ, 2.95. Ν. Τ' 5. ἢ. ν. ἢ. γ. ΑΔάε]17ον. ΧΙΝΡ, .8. ὉΝὲ1 ΟΧΧ, 
"Τἀδοί. ὅγν. οἱ «ἴγαδσ ποῃμη}}}9 Ἰορὶ886 νἑδοπῖυν 15}. -- 22» 
σαθάο. ον. ΧΧΥΙ, 17. Ἰυά. ΧΧ, 52). δ6ο. οοὐ.“αΐί. 4|.1 
88π:ι:. ὟΠῚ, 10. ἔπεσαν, εἰ 2 ϑ8ηι. Χ, 16. ἔπεσεν. - ἘΠ2 ΝΙρἢ. 
8 Σ3, σχδοϊμαον. Ἰοτεαι. ΧΙ ΙΧ, 25. «Ὁ 852. Οεα. ΧΥ͂ΙΙ, 5. 
27γ. ΧΗΙ͂Υ͂, τ4. κ᾽ 8ιπι. ΧΙΨΥ͂, 46. εἰ πεσεῖται Ἰα-πὸ τῆς κεφαλὴς 
«αὐτοῦ θρὶξ, δῖ εδἀοὶ ἃ οἀρὶϊο εἶτι5 Τρ... γ άο 4υοαυο 2 
ϑδπ. ΧΙΨΝ, χν. 1866. 1, 52. δὲ οοπξ, Αοι. ΧΧΥΤΙ, 54. 1 88πι. 
ΧΧΙΧ, 5. ὉὈΡ1 πίπεειν πρὸς τινὰ Φδῖ σοπξωρεγο αὐ αἰέφψμοπι. 
ϑγπεπι. προσέᾳφυγε. 2 88, 1Π|, 28, ὅτε ὃ ἡγούμενος πέπτωκε μέ- 
ψας, ηυοὰ ρῥτίποορε πιδρηυδ ςϑοίδασίε, Ὦ. 6. πιογέεεδ δὲ. ἃ 

ερ. ΧΧ, 28. κατὰ τὴν δύναμιν τὴν πεσοῦσαν ἀπὸ σον, ἰυκῖᾶ 
᾿Θχοτοϊξυηι, αὔδα ρογαϊαἐδεὶ, ἃ Ἀερ. Χ, το. οὐ πεσεῖται (501]. 

,, φὴ) ἀπὸ τοῦ ῥήματος κυρίου, ποῦ εδάεὶϊ αἸᾳφοΐϊά ἃ νερὸ Ποαιΐ- 
΄ πὶ, ἢ. 6. ὨΙΒῚ δοζαπι, 4086 Ὠ6Ὸ8 πηϊπαῖῃδ 68ἴ, ἐγγίξμηι ΘΓ ξς 
Ψι4θ 4086 ποῖδνὶ ἴῃ ν. διαπίπεω. Ῥτον. ΧΙ, 48. οὗτος πεσεῖ- 
ααο) ὅἷο ἐπέογέδιέ, Ῥτον. ΧΧΙΨ, 16. ἑπιαᾶκες γὰρ πεσεῖται ὁ ὑϊ- 
δαίος, 5εΡῖ1695 ΘἾη) οδᾶοξ ἐτιδῖαρ, Β. 6. ἑποίαϊσέ ἐπ πιαία, Ἐπ. Υ͂Ϊ, 
Ἀ1ν ἐν ῥυμφαέᾳ καὶ ἐν λιμῷ καὶ ἐν ϑανάτῳ πεσοῦνται, εἰ δ᾽ ]9 
Φ' ἔδιιο οἱ ραβῖθ οδάδηξ, ἢ. 6. πιογέοηξιν. Ἐθοὺ. ΧΧΧ, 4. πε’ 
᾿σούνταν τἐτραυματισμένοιε ἐν Αἰγύπτῳ, νυϊποταὶϊ πεογέδηξμν ἴα 
“Δερσγρῖο. δῖο εἱ Οταθοὶθ 8]185 ἢᾶπο ποιΐοηδθαι νοτὺΐ πέπιειν 
Φ8466 {τ 111681π|δτ νἱτὶ ἀοοῖΐ οδἰδηἀοτυμπξ, Οοηῖ, Ζόχ. Ν. Τ. 8. 
Ὦ. ν. Απι08. 1Π|, 5. εἰ πεσεῖται ὄρνεον ἐπὶ γῆς ἄνευ ἰξευτοῦ; πὺτλ 
εαἰ(ἴεὲ (501). ἐπ ἐαφιοσιρηι) ἃνὶβ ἰὼ ἴσσυδ δίῃϑ δυσυροῦ πἰδὶ οἱ 

τοηάϊου]α ροβὶϊα δ: ἢ 7Ἀδοά. ἴ)ατι. ἼΙΠΙ, το. )δἱ ρτοὸ 3, (165 
διοίδέ, εἰφέμγαδὲἐγ Ἰορὶς θη. - [085 Ὁ53᾽ ἀπρ]ϊοδίυμι, [68. 
ΧΧΙ,9. - Ὅ22 οὁΠα]4, δη. 1ΠΠ|, 46. ΠῚ, σ. 6. γ. εἰ 4111. - 
505, αδογέμο. Ῥδδῖτα. ΤΥΤΙ, ὃ. Τιοερϑεαης 055. - 0539 ΝΙΡΒ. 
οχ υὺ5 ΡΙΒ. ἐμάέορ. Ἐ δ... ΧΧΥ͂ΙΠ, 25. πεσοῦνται. ἴϊτὰ 400- 
4υο ΣΧ ωϊραΐμδ. 80. τιον ἃ τδᾶΐοϑ ν8 Θχρ οδσυηξ, δοὰ ἃ 03)» 
δὺς Ὁ053 ῥζὸ 8) οαρρταιῖ, ηυοᾶ 4αοᾳυθ πῃ ποῦ πῈ}}18 οοἠά, 
Ἰεκίτωτ. - ἼΧ2, σωδἐοαέο. ἴ66.,ὍΧΧΥῚῚ, 5. Οὐν ΤΙ ΧΧ ἴα τεὰν 
ἀἰαοτίπι, ατ.δ6 ἀἰσαῖῦ - ἢ2 ΕΔ. ὀχδοίπάο, 1686. Χ, 84. πὲ- 
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σοῦνται οὗ ὑψηλοὶ μαχαίρᾳ; οδάφηϊ, ἢ. 6. ἐπέσρβολδη ξεν, Θκ ο6151 
εἰαάϊο. - 12 ΝΊΡΒ, δορονθ οὔγμον. Ὅδῃ, ὙΠ, 18. -- ΠΣ 
ΝΙΡΒ. ροραάον. ἴετθαι. ΧΥΠ, 4, -- ἼΔΩ, ἔραπδεο, ΤΟΒ. 
ΧΧΧΤΙΙ, κΧ8. Τυιθετο νοσχίθγιπξ, -- ἈΝ, οὐμέμδ. Τοῦ. ΧΧΙΨΥ͂, αἦ. 
στεσεϊταϑ νόσῳ, ταοτῖο ροτῖρίι, Ν, 1,, « δονήν, ραγαέμδ. ἸΟΥ:. 
ΧΥ, 24. ίἋο βιρτα 8. ν. “5. - Ὧλθ, σαύαμόγ. Αταοβ, ΥἹΙΤ, 
ιϑ. πολὺς ὃ πεπτωκος ἐν. παντὲ τύπῳ. ἸΝοΥ ραΐαπι, 608 1661858 
νλ, αυοα ΠΟΙΠΏ]]ς ῥ]δουΐδξ: πδαὶ δ᾽ πεπτωκὼς οαὐδάνρετ, 

ἀτοξῖαγ. Ασα. ὁ ποῖοι Μησέέ, ἀροϊέπανέϊ, - ΥἹ3ν τρέμει - 

γα. Αἴϑοϑ. ΙΧ, 11. τῶ πεπσωκῦτα 9 οοἴΐαρθα , αἰἰνμέα. . « 
Ῥγηὴθ, εἰϊδδέραέμθ. δι. ΧΙ, 14. 560. οοἄ, Οὐέθ. Ὁ1 ὑτὸ. 
ἀΧ 55 ἸαρΡῚξ "ΧΥΒ, γωρίῶ, αγμέα. - Γς, Ργοθρθῦογ. τ ϑϑῃν, 
ΧΥ ΤΙ, ιο. ἔτεσε πνεῦμα ϑεοῦ πονηρὸν ἐπὶ σαούλ. 860. Θ)7εμδια-ὶ 

χέδυπ εἰ Οαπιδεσν σξλλοὶν πὰ οϑυΐ. ΤΧ.ὀμδιέξ, 688 νοοαθα- 

πτπὶ 50 66 οἷδ' οογγορέξοηα δρίγίξμα αἰἐνῖδηξ, 6011. Τα, ΧΙΥ͂, 
δ. 1885... Χ, 6. Ἡ. 1]. νοτοὸ 46 δρίγιτι τὰ]ὸ ἀϊοϊζατ, -- Ἰπρ, πο Ὁ 
ΦγΡο πιθ. 4'Ῥατ, ΧΧΙ͂Χ, ὅ0. -ο οἰὐϑὮ, οὐδο, Ἑποά, ΧΧΊΠ, 5. 
- πδϑῳ, σοομπιδο. ὅϑὅγπιῆι. Ῥβ811. ΧΙ᾽,, 9. 80. 590} ἴῃ Βδο οσᾶς- 
ἐξοιιβ δοσΐθ σϑβροπᾶθε Ἰδξῖπο δωσοργεδόνα, Ὡθιαρο γπαξίθ δῖ ἐπ-- 
Τονεμπῖο, χύδὰν ποϊϊοπθηι ἢ. 1, φαοαυο Βαρϑὲ νὸχ πίπτσειν. -'ὶ' 
δον, λωπείῖζον. 165. ΤΙ, Χ7. - τὴ ΡΙΒ, δήσπο, 1 θαι, ΧΧΙ, 
χ5. ἔτωπτεν, Δ ξήτετετον ἔοτῖδ856 6δβῖ ἃ]18 ᾿πουρτεῖ5, δὲ βοσῖσπ 
Βοπάπτι δοὲ ἔτυπτεν (ρτο ἐτυμπάνέζεν), αυᾶ8' γοοε8 ᾿ηϊογάθης ὦ 
Ῥατιιιαῖδο τοροτΐϊαπῖυτ, ν. ο. Ρεον. ΧΧΎΥ͂Ι, 22. υδὲ ῥτο τύ: 
σπτουσίν Ἰαρευυπι 6δῖ πίπεουσειν. 186 αὐ 4 ἐπέτα 5. τυμπᾶνἐτ᾽ 
ζω. - 5... δοπδιπιοῦ.  δαξ, Ε, τό, - ὑβῶ, δαοηιϑρεέτεῦτε. ἔγε-- 
οοπαέέωσο, ἘΞΦεοἾ. ΧΤΠ,, 10. τέ. 15. ΧΧΠΗ͂, δ. Τιοροταμὲ ὉΒΓ 
ἃ Ὧ82. Ὀδοίοσυι ἰὰ ΕΧΧ ρῥτὸ εἰ πεσεῖταν Ἰδρο ἢ πεσέϊται, νὰ 
φοῖϊυδ καὶ πεσεῖταν» διιὲξ δἰ πιρ] οἶτον πεσεῖται. ᾿ϑῖταο, Τ, 56. 
ἢὶ ἐξύψου σεαυτὸν, ἵνα μὴ πέσῃς. ᾿ΟΙλ ὀΧχαϊῖατο ἕο ρθη, μὩδ 
με τὴν; 868 ἐπ ἐῤποπιέηέαπι ἑποάαϑ, πηα6 βἴαιϊπι ΘΧρ] δ» 
εἰοιΐβ οαθδα δὐδιυν: καὶ ἐπαχάγῃς τῇ. ψυχῇ σοῦ ἀτιμίαν, 
Ἑπίαπι ἀρυᾶ [,Δεΐποβ οααονο ὧδ γοδμ8 ἀϊοιϊασ, φαδ ἔτ; αθέφνξια, 
πιμέαπεμ. ϑίτδο ΠῚ, 2. πίπεειν ἀπὸ τῆς ἐλπίδος, 806 δαοΐ- 
ὅδγο; αποὰ οίγδ. Ἱ, ὅν, 1. ἀϊκῖι πέπτειν ταῖς ἐλπίσε. τι Νίαοσσ. 
ΤΥ, 45. ἔπεσεν αὐτοῖς βουλὴ ἀχαϑὴ, καθελεῖν αὐτὸ, ἱποίάἐξ 1116 
οομ βία Ῥουμι, οἴ ἀαδίσαοσθηξ {Ππἃ, Τιὰ πέπεειν ὕτὸ ἐμ- 
πίπτειν, απο οσοῦύστοτο δρᾶ “οέέαπεπι Κ΄. Σ ΠΙ, 52. δὰ επῃ- 
ἀδει ν. ἵ. ο. ὅ. Ῥ. 6. ποῖα σγοπονέμϑ, νον 

ΠΕΣΕΙ͂Ν ΠΟΙΕ΄Ω, φαάεγα ζαοῖο, δ)... αα σα εἴϑτεαζγοοι, 
ἴον. 1ΕἹἹ, ἀρ πεσεῖν ἐποίησε τραυματίας. - Ὑιάᾶὸ 1101 5.δομφαία. 

ΠΙ͂ΣΣΑ οἱ ΠΠΤΤΩ, μὲν. ὉΒ1, ἰάδηι, Εποᾶ. ΤΙ, ὅ. 165.. 
ΧΧΧΙ͂Ρ,ο. γ}Ίη᾽]αλ εἰ Οαηΐξ. ἐσ. ρμθν.ν. 15. ϑίταο, ΧΙ, 1. - 

ΠΙΣΤΕΥ ὩΣ, ονγεο, Ξάεπι λαδεο. "Ὠληηθιε, νονἱέαέεα. 
«{ω. Ῥχὸν, ΧΧΥΙ͂Ι, 20. δὐδηϑνε Ὑδν; ἁνὴρ πιστευων , ἃ. 6. ε 
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εἴοἰἰο, νογας; 36 ἀίσημα. Κωῖσ. νἱν άα]έα. ϑγπεπ, ἀληϑής, 
1 ΧΧ ἀξιόπεστος. ἘστῖδδΒ6 ἴδπιθα ἀφμέέα δοτιρβοταῖ πίστεως 
ἃυι πίστεων, υὐἱ Βεδταϊδηπτ 60 Πἀ 6118 Θχρτίπιεταϊ, - Ὁ Μῆ 
ἩϊρΒ. Ὅεποβ. ΧΥ͂, 6. ἐπίστευσεν ἀαβραὰμ τῷ ϑεῷ. ογααϊαϊε 
ΑΡτα αι Π εο. ὅθω, ΧΙ Π, 20. πισεευϑίσονται τῶ, ῥήματα 
-ὑμῶν, Πάες οΘοπδέαδὲέ νοΐθ18 νεεῖσδ, ἐπροπίσηξμν νεγα. Οοπῇ, 
2 Ταβθ, ἴ, 10. οὲ δά δ. 1. δ ἐδπιογεπε Ρ. 281. 1 ὅ84πι. ΧΧΥΠ, 
2. ἐπιστεύϑη Ζαβὶδ ἐν τῷ ᾿“,γχοῦς σφόδρα, “2.66 Παδεδαίων 
Ὠανιάϊ δραὰ Αομΐβ να]άθ, δυῖ ἀκυδον σγϑιίοδαέ Ἰανιάϊ, 1ο", 
Ὁ, ι᾿ιδ. δὶ ᾿ πιστεύειν κατὸ τινὸς ὁεῖ βαμοῤᾶηπι διέαπε ἐπὶ αἰΐφιο 
»οηονδ, 2 ἐπι λαδονδ. Ἐοάδια ἀθο4π6 πιοάο ᾿Θαρ]οαπάδ εε 
Ζοτπιυ]α οὐ πεστεύειν κατὰ τινὸς ἴοῦ. ΧΥ, 15. ρτο γὩΝ ἢ κὖ, 
δεᾳυ. 2. ἴον. ΧΧΧΙΧ, 24, οὐ μὴν πιστεύσῃ. ἕως ἂν σημαίνη 
σαλπιγξ, ποὰ "ιδηλ καδοῦίε, 80. α}118 ϑχοίϊϊαπαϊ εἰρπίδ, πἰεὶ 
δυδιῖο θοῃῸ 8. ΟἸδΏροτα ἴὰθᾶ6, ἢ. 6. ἰἴὰ δδβῃθῖιβ δδῖ 8000 

ΟΠ πυῦδα, Ὧἱ 4}1186 6015 δ ϑἰρηΐδ ἈΙδὴθ δοῃ αδέεπάαί. ΑἸ116ς 
δδθὸ νϑεῦα ϑχρὶϊσατὶ πθαυϑυπί. Κ᾽ μέσ, πέὸ γερωίαΐ ἐμῶσε 60- 

, παν οἷαπρονοπι, - ἸῺΝ ΝΙΡΗ, 1 ὅδπ. 111,21. ἐπιστεύϑη Ζα- 
μουῆλ., 2464 λαδεδαΐων ϑδπιι6}1, Οομῖ, τ Τίαι, 1ΠΠ1, 16.. 510 
«Α“δολίπεα οοπῖτα Οἰδοϊρλοηξοπι. Ὁ. 204. ἀνὴρ ἐν Θήβαις πιστευ" 

« ϑεὶρ, εἷς οὐδεὶς ἕτέρος, στ, ουἱ βιδα ὙΠ6Ρ18 λα εδαξιν ππαχί- 
χπᾶ. Οοπῇ, οἵ αρλοίϊέ αἀπποέαξέ, δὲ Ροίγδέο δὰ ι Τίπ 1. ο. γ. 
6υά. Ῥβαϊ. ΟΧΧΨΊΙ, 26. ὅτε οὐκ ἐπίστευσαν ἐν τῷ ϑεῷ, φυοά 

΄πσῃ ογεάοραπε Τ 6ο.. ἴογε, ΧΙ, 6. μὴ) πιστεύσῃς ἐν αὑτοῖς, 
το οτοδϑβ 1118, ποῖ ἡοσπι λαῦφαν 111186. Οοηΐ, Νίατο, 1, 15. 
ἘΡΒ. Ι, κι. Αἀάε 71) 6οῶ, 168. ΥΊΙ, 9. οὐδ᾽ οὐ μη πιστευϑείητε, 

πδαυδαυδηι ΟΥ̓ ΘΟἰΘΕ νΟΘΪ8, -- 55 οδδα, Αρδ. Ὁ γ0ν. απ. 
ὙΠ, 5. - ἔνκῳ, αμάίο. ἴδοτθωι, ΧΧΥ͂, 8, Ὦδη, ΧΙ, 553. ε60. 
λὶδ. πιστευϑεὶς,), ἐῥὲ, δεπιαπααέμπν 68ὲ πμῶιμ8 δὲ οὐήοξιπι, 

88. ΧΊΙ, 2. πιστεύσῳσῶν ἐπί σε, οτοάδης ἴῃ. 16, 86Ρ. ΧΙΨ, ὁ. 
ἐλαχίότῳ ξύλῳ πιστεύουσιν .ἄνϑρωπον ψυχὰς, δχίριο να]άθ 
λίρῃο ογθωπὲ ΨΈ] ̓ ὀῤηϊγλλέζεηέ Ὠοπλΐη 68 δῃΐπ)88, 2 Νίδοο, 11], 
22..τὰ πεπισεευμένα τοῖς πεπιστευκόσυ σῶα διαφυλάσσειν, 600Π- 

ογεαϊέα 1}1186, απ ογοδεάόγαηπέ, 56 ἀσροδμογανιέ, 601]. ν. 10. 
- ϑᾶἶνἃ οὐδιοά!γε: ά Νίδεο. ΙΨΥ, γ. οἱ τὰς παρακαταϑήκας πιστεύ- 

σαντες τῷ ἱερῷ ϑησαυρᾳῖ. ἀδροδὶῖα ογεαδσηδεα ϑᾶοτο 18 6ϑδυτο: 
Ἑξοάεπι βαήβι νοι υϑυγραγαης Ζ7Ζοϑεράμφ “4πὲ. 110. 1. ς. 16. 
ἐϊ110. Εν ὁ. ἘΠ 82 ΠἸδῤοαϊαπια Τ, ὅ, η. Μιάθ 2. 386. Οὐε. 
Μίφοοι].- Ὁ. 54. οἱ Σ οὔδιωπι δὰ 4 Τίπ. ἵ, 12. Ρ. 465. ϑέτδο, ΠῚ 
6. δὶ πιστεύειν τῷ Θεῷ Ὡσίαιλ νεγὸ ἤόϑιέπι οοἶδγα, δαποίθ νίνέν 
γε, δοὶῃ ψεηπόπιϊ ππϑαιδτο ΡΘΣ εὐθύνειν τὰς ὁδους ΘαρΙ σοῖο, 
δὲν, 11,.6. 8. 10. πιστεύέον τυνὶ εδὲ βαμοίαπι ἐπ αὐέᾳιοεπι εοἰίο- 
δαγδ, 8. ορεἱπιὰ ἡμμαονέα αὖ αἰΐήμο δρεγαγδ, 6011. ν. τ. δῖ 14. 4 
Νίδοο. Ὗ, 25. οογἐἑαδίπιο ρμογδάδπι ζάδεγο. : ἐ 

ΠΙΣΊΣ, Πα οε, Μαοίέέας, νεγίέαδ, σσγέϊεανο,, ἴι. [045 
αἶμα ἤγπεμπι. δ. Ὅσδαι. ΧΧΧΙΤ, 20. δγπιπι. Ῥβαϊαι. ΧΙ, 2. 
ἔξέλυπον αἷ πίστεις ἀπὸ τῶν υἱῶν ἀνϑρώπων, 71.426 τᾶγα (δὶ, ὰ 

. ο΄, ἰκῷ 



, - ΧΩ ΣΤΙΝ ἜΧΩ κπατὸ ΠΙΣΤΟΙ͂Σ." ἕ ᾿ς δάᾷ, 

δ᾽» τόϊεὶθ. ““φυΐία. 125. ΧΧΥ͂Ι, Ὧν: ΘΜ) ̓ ς Μάεε." Ἰ Βαν, ΤΧ, 
45. 26. 851. 2 Ῥα;, ΧΧΧΙ, τὰ. τὅ. 18. Ἰϑξϑί. Ψ, 15. .εἴ δἰἰδὲ 
βαερίυβρ. Αὐάρ “φςω. 56. ΟΧΥ ΤΙ, 79. ὉΌΝ1 πίστει ἀἀνοιθιά) το ἢ 
δυπιζλτι ,6 76 Βοϊδῖ. ΟΧΧ Βαρειῖ ἀληθείᾳ. ὅγπιπι. Ῥτον. ΧΥῚΤ, 
12. ὯΙ πίσεεφ θεῖ Ἵ, 4. πιστὸν », Ῥόγάπο Θὲ "Μαδ ἐἀΐσηωπι. φμ, 
Εχοί. ΧΨΠ, 12. ᾿αἱ χεῖρες αὐτοῦ πίστις, Ὦ. 6. Ἔγθοέαα »͵ ἀεὐδέθι" ἢ 
Φέααηξ, πεὸ ᾿δεηιεελεδ απέωτὶ 1 ΧΧ μαροπὶ ἐστηριγμέκαε.. ᾿ξ τγπεῖο 
ιἱδαέΐδ υοάυδ ποιϊίοπεαι σοσδῶι πέστος Βαθατθ, πβερδγί ποαυϊῳ, 
2}. δγπιπι, 168. ΧΧΨ, 1. πίστει. - ΠΡΌΝ,» "πῃ νπείέαε.. ΝοΒοιας τ 
ΙΧ, 58. ἐν πᾶσο τούτοις διατεϑέμεθα πίστιν, Βαροι μὲθ οπίηΐο 

Ἰνὰς ρδοϊθοϊπηυν ζοδαμδ8 ἥγπιώπι. Τῖα εἔ δταῦ. κὐδκοδ. γ18ς 4ι0- 

η4υ6 Νεδβδιι. ΧΙ, “5. -. "ΠΏ, ““πιαπα, ΠΟΙΏΘΙ ῬΤΟΡΤΣΏΩΙ. 
ὕδης. 1], 8. 1ιοροευπὲ ΠΒῸΝ δοομῃάμαι Οασρροίζεπι. 584 ἼΔῸΜ ὦ 
εἰϊδπι ΔρΡρα]δεῖνα με ὀρ ὴς - ὭΣΝ,, νογέδαδ. .ἃ4 Ἄρρ. ΧΙ, ᾽ν 3. 
ΧΧΙΙ, ». Ῥχον. ΠΠῚ, δ. - οί, «αἱ ᾿εδροπαοπαάμπι. Ῥτον. ΧΥ, 
80. μελετήσει πίστιν. Τα Θ οοπἰδοξαγα ΧΔΙὨῚ ττδηβῖ}}:846 νἱάξης 

ἴυσ, ΑἸ νόσο βιαϊαθηῖ, 608 16ρ 1686 ὨΊΣΘΝΝ δὺς σὺ. 146 εξ 
Ῥτον. ΧΨΥ͂, 29. ὅ0. 1ΡῚ π|8}} ῥσο. 880 νοῦθ ἰὼ τοχίυ δεδτ. Ἰορίε 
Ωγ, ἜΤΕΨΕ ΧΥ͂, 15. πίστεν ποιῆσαρ εὐδοκίας » ὍΒΙ ποιῆσαι Ροϑοί- 
ἴὰπι 11 6886 γἱἀοίαν ῥτὸ ποιήσεις, δῖ ϑυρρίθοπάυτι 6ϑὲ εἰς 
τὸ (υξ βάε] ἴον ἔλοϊαβ, ἀτὰρ 1γθμ8 νυ]ς δας, ρορία]αῖ), δὰξ ρόῃ-- 
ἀδι ἃ συντηρήσεις. ϑῖτδο. ΧΙ, 12. ὍὈ1 πίσεις ἱπέοργξίαε, φμᾳηο 
ἄο αἰξφωὲδ οπὲθ 86 οηγγιπιρὲ πο 71. Ραϊέέμν. δ8ῖ:. ΧΙΙΙ͂Χ, κχ2. ἐν 
πίστεν ἐλπίδρς, ἴῃ οσγελέμαΐπα δρεὶ. δῖταο. 1, 55. ἐπέσργἑέαα τἶο. 
ἕαδ, δέιραϊζιπι τε ἑοπέε, 6011. ΧΥ͂, 15. 1 δοο. Χ, 37.. πη 6-- 
τῶν τῶν οὐσῶν εἰς πέστιν, φωᾶσ Μάεπι Ροφέμέαμέ,. δῖ ,Μιοίξἐαν»". 
εἰ ἱπέεψ δ οδεμπαᾶα δι. δεγοῖ. πίστις Ε ἀπόδειξις. «Αγ δέοέοίοα 
Ἠλειὸν. "1. Ι. ο.1. Ρ. 290, Ἃ δὲ πίστις ἀπόδειξις τίς. 7Τύτδ 
γὰρ πιστεύομεν μάλιστα; » ὅταν ἀποδεδεῖχϑαο ὑπολάβωμεν. 

ΠΙΣΤΙΝ ἜΧΩ, “Ζπάοπει μβαῤθο νοἱ ῬΥΘΕΡΟ. 1852 ΝΙΊΡΗ, 
ἤάωδ ϑώπι. Ἰοτθια. ΧΥ͂, ιδ... . ' 
᾿ΠΜΠΣ ΤΌΠΟΙΕΙ , .) αάφ, 7551. 2, 4: πιστοποιέομαι. ἀ ΝΙαδοό, 

ΥΠ, 9. ἐπισετοποίησας. ... Ὕ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΕ ΟΜΑΙ 4 ἽΜαρο. ΧΥ͂ΙΠ, 1 7 Ὧδ1 σοηλίγπιαν 

ξέοπ6πι αὔάεννε, 2 άεπι 7}αοόνὰ πρῖαδῖ, : 
ΙΖΣΤΟΙΣ, Μαάεέίς, κ ἄμ, νόγμδ, ἢ ἄε ἀἰραιι , Φόνέιϑδ, 

ἑπαμδιέαέμ8., γπιμο ; δέαδὲ δ, αἰζμεξγ πίε, ἰἴ. ρέμδ, ἸῸΝ. ἃ 
88, ΧΧ, 18. Ῥτονυ. ΧΙΥ͂, Ὁ. ΧΧ, 6. “ἴφι. Ῥθ. ΧΙ 2... πρηονεν. 
Μασ5." Ὅσοι. ἌΧΧΙ 4. - τον, Ἰάοχο. Ῥτον. ΧΙΝ, 37. τ Ὧν 
ἐχοοϊεπεέα. Ῥτον. ΧΥ͂ΙΙ, 7. χείλη. πιστά. Οταδίμα Ῥγοίερᾳ. Ἦν 
1. ο. ΤΥ͂. 6. 3. πιστὰ ἴῃ περισσὰ πιαῖαν!ξ, τϑτα οθπξροίασα, 
ἀποῖμδ, ἐ αἷὰ ΓΧΧ Ἴη5 ἐτίμα ΔΕ ὲ ρὸσ περισσὼ ττϑτιδιο]δτατιῖ, 
Θεὲ. 981η6 ἀὩ10 βοτ  ρβϑσδῃῖ ΓΧΧ γείλη πισεὰ, νογδα νεγαοία, 
Μαά Φίφηα. Οοτῖρ ὅγγιοα, αὶ Ἀ. 1. ΧΧ βεουῖιβ νἰάδίυν, μα- 

δε" ἄζολοῦ, Οδοϊεγυπι ογαΐξο 2416 ἀϊῥπα οἰἱδηὶ δχοεζίοηιϑ ἀϊοῖ 
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ι Ῥοῖεβέ. - ἸΌΠΕ ὁ84] 4. ρατί, Δρἢ, 6χ γῈΜ. Τλ2". ΠΙ, 45. ΥἹ, 4.:, 
Ἐ3..2,. πότηθ) ρει οἷρ1810, οἐσέμπι. 2 Ῥεῖ. ΧΧΙΠΙ, 1. πιστός. 

“ Ψψἥδοπιοτ ἸΌΝ Ἰορῖδδε δ80ὰ νοσδπὶ ποβῖσααι ἂν Πδὸ σαάϊοα ἀδτὶ- - 
ψᾶτο νο]υΐεβ8θ. -- ἸΌΝ) ρᾶγῖ, ΝΊΡΒ. δυς, ΧΧΥΙΠ, 59. νόσους 
πονηρὰς καὶ πιστὰς» Ἰιοῦρο8 τ] ΡΟ οἵ δέαδὲϊθθ 5. αὐωμέμγηοδ. 

ΟἽ. ἐπ Οσέαέδμοῖ. πιστὰς (515 Θαῖπι ὁ Ώϑοϊξ, ]. ο. Ἰεραπάτπι 
Ῥιὸ πλείστας, ηυοὰ Ζαὀγέοξωε νἱτῖοες δἀϊάεταϊ.) νόσους, ἐπιμό- 
ψους. 1 885ι. Π, 57. ἀναστήσω ἐμαυτῷ ἱερέα πιστὸν, οχόλταρο 
τἱ εἰ ἰρ866 βδδοθσάοΐοπι “Με δέοα (Οουξ, Ηοῦσ. 1Π|, 5. 10.}, οἱ 
Ῥδυϊο ρόεῖ οἐκοδομήσω ἐμαυτῷ οἶκον πιστὸν, ἀοάϊβοαθο πιΐδὶ ἱρ- 

- δὶ ἀοχυπι γπεαπι γ6] δέαῤίξεηι, Ὑιὰς οἱ Χ ὅϑὅδη. ΧΧΥ͂, "ὃ. 
1 Άερ. ΧΙ, 38. 166. ΧΧΤΊ, 25..6. 6. ΧΥΤΙΙ, 8. η) μαρτυρία 
κυρίου πιστὴ, ταδιϊπιοηΐππι Τ)οπυΐπὶ εβὲ σσγέωπι. Οοπξ, τ Τίμ. 
ἸΡ, 9. Ρβ. ΟΧΧΧΥΠΙ, 56. μάρευς ἐν οὐρανῷ πιστὸς, τεϑι:18 ἐπ 
οοοϊο Μῶδ ἀέσηιδ. Ἰοότοια. ΧῚ,1], 5. εἰς μάρτυρα δίκαιον καὶ πε- 
οτὸν, ἰῃ τοδῖθπι σϑτυσ εἰ Πάδ ἀΐρηνπι. 8510 “ὁὐέαεα Κ΄ ΗΕ. 11], 
48. 80} ἤῃ. καὶ ταῦτα, εἴ τῳ πιστὸς ὁ Χῖος λέγων». πεπὶστεύσϑω. 

, ῬΞΙΙΧΧΧΎΥΊΤΗ, 40. ἡ διαϑήκη μου πιστὴ αὐτῷ ἔοεαῃβ τηδτπὶ 
νπειρπι ἱρεῖ, 168. ΧΧΙ͂Ι, λ5. 26. ἐν τόπῳ πιστῷ, ἴῃ Ἰοοο ἥγιηο. 
1.5. ΧΧΧΠΙ͂Ι, 16, τὸ ὕδωρ αὐτοῦ πιστὸν, δητ εἰὰβ οσγέα, Ὠ. 
6. 8488 εἱ 86πρ67 δοαέωγίοί, 168. 1, ὅ. διαϑήσομαι ὑμῖν δια-- 

᾿ ϑήκην αἰωνεον. τὰ ὅσια (ρτο κατὰ τὰ ὅσια) “Δαβὶδ τὰ πιστὼ, 
“ Ῥαδυρδπι νοδίδουπι ξοθάτιδ δοίθσπαωι χα Ρεποβοθητῖδβ 1) γ1- 

αἰ, 5. ργομεϊβοίοιβ δνιαϊ ἀδῖα8 οοτῖαϑ δὸ ἤγηιδβ. ἤΖεοϑγοῖ. πε- 
στὰ,; βέβαια. ϑῖο Ἤοπιδτο ΤΙ. β΄, 44. ὅρκια πιστά. Ηοϑ. Υ͂,9. ἐν 
παῖς φυλαῖς τοῦ Ισραὴλ ἔδειξα πιστὼ, ιτἰθαθυ8 16:86] οβἴοπᾶϊξ 
φϑΓΩ, Ἦ. 6. οογ ἐὐδούσπεεηι σροπέμπι παδοδιηδ, ἀ0Δ6 6ρὸ {ΥἸΡΌΡΌ 8 

“Ἴδταοὶ ἀδπυπτῖίο, - ΡΥῚΝ, ἐωδέμδ, ἴοῦ, ΧΥ͂Π, 9. σχοίη δὲ πιστὸς 
τὴν ἑαυτοῦ ὁδὸν, τεπδαὶ δυῖδτα ρέμδ νίδπι βυδπν, ϑμέααθ: πι-- 
'στὸς. ὃ εὐσεβής. Αἀ46 Ἠεδε, 1Π|, 6. δὲν. ΧΧΧΊΠΙ, 5. ὃ νόμος 
αὐτῷ πιστὸς, 1θκ ἱρεῖ ν»όγα. 1 Μδοο. ΧΙΥ͂, δ, ἕως τοῦ ἀναστῆ-- 
ψαι προφήτην πιστὸν, Ἀδῆπ6 ἀλιη δυτραῖ Ῥγορβόϊτα σόγμδ, Ὦ. 6. 
βάσιν ἔδλοϊδηδ 518 ῥτδϑάϊοϊεουξδοδ᾽ δὲ πιίγαου δ᾽, αἰ τόοῖα τη0-- 
υυΐὶ Ογοέέμϑ. 195. Ογνεμὲ 18. Βνοπι, πιστὸς, ἀληϑής. Ομ, 
ούξδωπι δὲ κ; Τίηι. Ι, 19, Ῥ. 410. ϑὲτ, Ι, τά. εν] πεστὸς 65: 

Ρέμδ, δοηα ἑπαοίε ργαεάϊέμδ: μετὰ πιστῶν ἐν μήτρᾳ συνεκεῖ- 
: σθη σοφία. οΟ]]. 88}. 1, 3. ; 1Π, 9- ΝΗΙ, 10. 20. 2 Νίδοο. 1, 2. 

ΜΕΗΔΕΝ ἹΩΣΊΟΝ, πἰλὶὶ ,»πάπεπι,, πλέονι. Δ ΘΠΌ 
Ηἷυτ, ροννογοίέαίθ8, Ῥτον. ΠΠ|, ιὩ. -- Ὑιά6 411}01 6.. ν. μεσϑος. 

ΙΩΣΤΟΙΩ,. βάσιν ζαοίο, εοοπῆέγιιδ, ἐἐα δι ἶο. "γϑνε, αἰἶοο. 
ἃ Ἄδρ. ἴ, 5θ. πιστῶσαν κύριος ὃ θεὸς τὸ ῥῆμα. “Ῥατπιαῖαββο νἱ- 

ἄἀοεῖαν ἼΘΝ οὔτ ἸῸΝ. 5 ΌΡ Ηρ. τ Ῥαγ, ΧΥΤΙ, τά. πιστωσω 
αὐτὸν ἐν τῷ οἴκῳ μου, 8έαδέϊξαπι ἸἸααι ἴῃ ἄσπιο τπϑδ. - Ἐ2502 
ἩΣΡΗ. ἃ ϑῆρ, δέαν '[αοῖο. 2 ϑδι. ὟὟἼ, 45. - ἸῸν5 ΝΊΡΕ, ἃ 
865... ΥΙΙ, 16. πιστωϑηήσεταυ ὁ οἶκος αὐτοῦ, δέαδεϊέσετν' ναὶ δα» 
ῥέϊία ογέ ἄοταιβ εἶπιδ. 1 Ἀορ, ΥἼΠ, 46. πιστωθήτω δὴ τὸ ῥῆμα 
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σου 4αβὶδ τῷ πατρί μου. σοηγγπειθέι" αὐδεβο. σουβαγ Ὠανξ 
μαῖτὶ πιθο. Υἱάρ εἰ  Ρατ. ΥἹἱ, 17. Ρε. ΟΧΙΙ, γ. δὲ οοβᾶ, ἃ 
αἰπι. ΠΙ, τά. 1 Ῥαν, ΧΥΠ, χ4. πεστωθήτω καὶ μεγαλυνθήτω 
εὸ ὄνομα σου, δέαδιίζε δἰὲ εἰ πιδρτιλβοοίαν ποιῆθῃ ἐὐυίω,, ἢ. 4." ἢ- 
ἀε5 ἴὰα δ6πιρθ᾽ οοἸθυτοῖυτ. Ὑι46 δὲ ἢ Ῥασ. 1,,9. 8. ΧΧΥΤΙ, 
11. οὐκ ἐπιστώϑη μετὰ τοῦ ϑεοῦ τὸ πνεῦμα, αὐτοῦ, που Πα εὐξα 
»εγπιαπδὲξ οΌπὶ 1)60 δρίτίτυϑ δἰαβ, νοὶ] που, Τα δέξέεν αὐῤασείξ 
Ὦδεο 9ρ᾽τἰῖα8β᾽ οἷν. Οομξ, δι... ΧΧΥΤΙ, »)». ΧΧΙΧ, 5. Ῥε. 
ΕΧΧΥΊΙ!, άι. οὐδὲ ἐπιστώϑησαν ἐν τῇ διαϑήκῃ αὐτοῦ, ἀδηυό- 
πα ρέξεον ρον ϑέξέογμπέ τὰ ἕοδάοτα δἷτδ. 2 Νίαοο. Ι, χά. δὲ ὕρ- 
κῶν ἐπίστου, Ῥεῖ ἰυταιιθηῖα σοηνπιωνί.. ιάθ ος 2 Νίδοσι 
ΧΙ],25. ΄“.. ον δε τος 

ΙΠΣΤΩΣΣ, Μιοϊἑέον. Οἱ, Κεῖ. Ξάθηεον. Ἐμιἢ, ΠῚ, 5 δεὺ.. 
οἱ. Φ»ωπα, καὶ ἣν ἐκερέφων πιεατῶς τὴν ᾿Εσϑηρ. 

ΠΙΣΤΏΣΙΣ, “άεε ἀαέα, δοηδγπιαξίο θὲ ργοδαΐέο, μα 
γεὶ "ιἴἼ68.3ὲ. πὸ Ὀξη, ροδέξξο πιαπώβ. ἔπο. Τωθν, ὟΊ, 2. ἔν πε-- 
στώσει χειρὺς, σοηϊγπιαέίοησφ πιαπὸ ζαοέα. “Πίστωσις χειρὸς Ῥτο- 
Ῥτῖο, φιαπαο πιαπῖ αέα γοὲ αἰξοιιΐ Καΐδπι Καοίπειδ. "δὶς πίστω- 
σις λόγων, φμαπαῖο νογῥὲδ Σάοπι  . ]αέο ἐορ. Ἡ. οά5. Ο. μαρ-- 
τύρων πιστώσεις λύγων. ᾿Οοπξ,. Φηιεδέμπε ἷῃ Ζγαρτηθηε,. ἢ φέ. ᾿ 
{πε|. γαθο. Ῥ. τηά. β 

ἸΠ ΤΊΡΟΝ, ρμαΐσα, ζωνζων,. δὲ ζανγίπαδ Ῥωγραπιρνιέμσες 
ἜΡ. 7εγθη. γ. 48. ϑυμιῶσαι τὰ πίτυρα : φιοᾶ δχ τιδὰ δοηϊοπεῖα 
ἙΟῺΩ ἔθ! αἰ χυοά Ἰυδιταῖιομ δ ροηυδ, 868 ροίίιβ ᾿ποδπίδιηθης-.. 
ἔστι ἀπιδίοτλιιπ ἀρυᾶὰ Αδϑυγίοβ υδἱίϑίυπι δὰ δηΐπηο8 1π δπιος. 
τοπι ρα] ἰοαοδ. ιὰθ Ζοπιθέδν.  εἷδ ἰμϑέγαξέ. νοὐξέ, ρσοηπεὶδ, Ῥ. 
8ο5. 1,ἴοσοαι ἢϊο δάδβοείθοσα γψοτρα δοέάθης ἀθ Ὠ τε, ϑγγὲρ δγηΐ. 

᾿Ἡ]. ο.7γ.0Ρ.312.: Ουἱὰ εἷῖ τὼ πέτυρα ϑυμεώσαο, ἔαϊοοΥ τὴ Βδοῖθ- 
ΒῸ8 ΠΟῊ 58[15 ΟΘρί886, Ὡἶδὶ βίωηϊ Βοῖο πέσυρα γ6ὶ οὐλόχυτα 5688 
χποίαο ϑαέδαρ αυὶ ἐέθαγπέπα, ϑυλήματα ἀϊοῖα, Ἐτοαυδηῖεβ ἰπ 
δλοτῖβ τῇ 0186 1116, Ἐπ ϑὲππαοέλα νουοῆοα δρυᾶ 7΄δοονἑξηδ 
(1ἀγ11. β. ν. 53) ϑύειν τὰ πίτυρα Ἠεοβῖαθ, δὰ διηόσοπι οοῶς' 
οἸἸαπυπι, ἰυρεῖ: αυοά τάεαι ρδασα νοοδῖ, ἐπιϊξαξτις θυμι, 
Κιηρεϊέιο Εοΐορ. 111, 8.. ἐραγρεγ πιοῖαϑ. Πίτυρα διυϊοτιβαθξ ἡ 
7)ωνίενεδι όταν Ὠΐο νἹἀθηίος δοοῖρλθηα εἶν ρχοὸ ϑυλήμασε 

᾿Ῥτίβοοζιαπι, ἢ. 6. ᾿ἰδαπνμιθὺβ τ 6 116 66 νἱπο εἴ ξαγίηβ 901- 
Ζοοιὶθ, δεῖ ὕγὸ 588]5818 τ|0}15. ποθ ἢυο ἔσττο ροῖδϑὶ ἴοσο. 
ΣΐαΒ ΚΠ], 8. 4) ἑἐὼ ποη νἐαέδ, φμέαὶ ἐροὲ αοέωπὲ ἐπ φἐνἑξα ἐέδιιδ 
ϊελμάα 6, ἐπ ῥἠαέεὲς Ζεγωδαίοπ ἔγδὲὲ οο δίριπε ἐἤρπα; σὲ μα". 
ἔγοο ασοσπάπέ ἔρηιόπι, πλιδλλογ δ. 4700 δωδασέαο ζαγέπας πιαξθαπῆ. 
ἀρροημέ, μέ ζαοέαπὲ ρίαοεπέαο γτορέηαο σοοέογεεπι. Ῥ]ασοὨῖδθ 
διῃξ ἃ ργορβεοῖδ 255210 Οαναηΐηι ἀϊοῖδα, 4088 εἴξβρίθη χορίπδθ 
οοοϊοτασι ταυ}18686 ΒΟΥ: ϑαδομιοη, ἠαγοδέ. Οετῖο παϊταστη 68, 
Ἀ1ΟῚ δχ πιτύροις δἷ π|6}16 ἔογϑδο Βυιϊιδαιοάὶ 1ῖδ8. ἔδοῖα γοϊ]υοτῖξ 

18, απϊοσυηαοο δυσῖοσ διϊ Ερίβδῆοϊαθ, αυδιὸ ἰδιιάανϊπιυθ. 1ὺ- 
, Θπΐαι ὕϑηυβ ΒΑΡΥ]οηΐα ερσίπα οτίδηλ τπ 6 ρ᾽ ἴα Βαῖαν δοσέογιΠ, 
Ὑιάο Ἡανροογαέίοηεπι ἰὰ ἀπομάττον. ΟἰχηρίοαογΓιέα νϑχο δὰ 10“ 

᾿ 
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απ “πὶ ἀ6 πιτύροες δηποίαϊ: ᾿Αφροδίτῃ ευχὸν ἢ τινὶ προαγῶω- 
γῷ. Ἴσως δὲ καὶ εἰς καϑαρμὸν τοῦτο ἐποίουν αἱ δυστυχεῖς. Οοπξ. 
οὲ Ομέλονέμπει ἴθ Βἐδέ. Βγοπν, ΟἹ. 1. ν. 317. οἵ δποῖοσϑ Ἰδιὰα- 
ἴοβΒ δρόποονο δ ἱκρίδμε λέδν. γίέμαΐ, 110. ΤΙ. ο. 36. 86οῖ. 1. ρ. 
565. Κίς. σμοσοπείστιέθϑ ο55α οἰέναγιωα. Ἀδϑροκχὶς δὰ πιτυρίϑας, 
4.86 δυπὶ σἐένασ νόθα. δεὰ νὶὰς ἀὰ ᾿ι. 1. Ονοξέιεπι. 

ΠΙΤΎΣ, ρέπιιδι Ἰλε, γῆ, ἴεε. ΧΙ ΙΝ, 15. - ᾿ὩΠῚΣ», 
αὖέο4. Ἐ, ΕΟ Ὦ. ΧΧΧΊ, 8, Ζαοῖι. ΧΙ, 2. δά 4αεαι Ἰοσαδν διοίάαε: 
ὁλολυζέτω πίτυς, ὕτο πέπτωκε κέδρος, τόυτέστι, τῶν ἐσχυρῶν 
πιπεόντων τὸ ἀσϑενέσεερα παιδευέσϑωσαν καὶ σωφρονιζέσϑωσαν. 
ϑγπιπι, 1ε5, ΧΙ͂Υ͂, 8. ᾿δωεξάαϑ: πέτυς, εἶδος δένδρου κωνοφόρου, ῆ 
παρ᾽ ἠμῖν στροβήλα (ἔοτῖδ888 σερύβελος Ἰοροηάυπι). Ξενοφῶν". 
χωρέυν πίτυσν διαλειπούσαες μεγάλαις. Ὑὶδα 4υοαυο Τ7λεο- 
γλτγαδί. Μέδέ. Ῥίαπε. 1.15. 11], 6. το. 
τ ΠΙῺΝ, Ρέπριὲδ ,), οΟὔδδιωδ.,, οριεογιέμὸ, σορέοδειϑ, πάρη. 
ὯΝ, αγίδέα Φέγετιδ. Τλοοά, Ἑμον, 11, χά, πίονα ἄλφιτα, ρίπο. 
δϑΐδ αγίπα. Ναπι ᾿δραδοίον  ανίηα -οϑν, αξεαπ, ὩΟΠΙΘα 
Ῥγορτίυπι τορίοηΐβδ. ῬἘ8. ΤὌἜΧΥΤ, 15. 16. ταῦρον πίονες, υδῖ 

᾿ π0 ἢ Ἰ}} Ἰορόγαηξ, απδ6 ξαΐτ 7γοπιπιὲ οοπθοίατα: 66 Βδβ8- 
αἶτ18 τορῖο ἴταπϑ Ἰοσάδηθαι ρογβίροίις ρϑβοῦῖβ 1δ6ῖῖ8 ἀρυπάδδ- 
86. Ρεοιδ δυῖθπι, 4πο8 ρᾶδουΐεο ἸΔθὲ18 αἴδταγ, ἔεσε ορἑ παι 68- 
86. 4υἱδ ἱρποταῖε -- 1 τ: Ῥε. ΧΧΙ, 52. οἱ πίονες τῆς γῆς» ορμπ 
ἐεπέξ ἰετταθ, δῖο παχεῖς, 4] 81188 διυιηῖ ρέπσῶσδ, οἔλδιτ' ορι,-: 
Ζοπέξ ἀϊουιηῖητ, ὙΙά46 ἴῃ ν. παχύνω. ῬΒδ. ΧΟΙ͂, τά. ἐν γήρει πίο- 
ψῦ, ἢ. 6. ἰυχῖα διοἑάϊαπι, ἐν πλήθει ἐτῶν, ἐπ πειιἐεἐμμαίπια ἀππο-- 
τμπε, ἐπ ἀπποϑὰ ϑϑπϑούμέδ, Τη Ζοχ. Ογνεμὲ 915. Βνοπι. ἐν γήρεε 
πίονε ΘΧΡΟΙ ΩΣ ἐν γήρᾳ λιπαρῷ, ἐπὶ δοπδοξμέθ »έηρωξ. γπάα 
οοττιροπάυϑ Ἡδρεγοιέμα, ἀρυά 4αθπὶ ὕτοὸ ἐν γήρᾳ λιπαρῷ Ἰηᾶ-͵ 
16 Ἰορίτατ γῆρας λιπαρόν. «Ἴχωδέα 4ποαπθ 101 Βαδϑὲ ἐν πολιᾷ 
πίονι: “αὐδὰν ἴδπιθ δΌΡΙΟΟΥ ΒΟΙΙ μ81586 ἐν πολιᾷ, πίονες (ἰα 
τοχῖα δηΐηι ΒΡ. Ἰορῖτωσ ἘΣ, Ῥτὸ ἃὰο οὐπὶ 01 106 1886 πν δὲ 
ὩΟΘῺ οδῖ ψΘΓΟΒΙὨ}218,).» ᾿ :φαθιηδάμιοάτιηι οξΐ βαι ἀρὰ ΓΙΧΧ  5οτῖ- 
θοπάτπι 6888ϊ ἐν γήρει, πίονες. Οὐπθτπδης Βδπο οσοπδοζασαπι 
δγπιπιασῆμα 8ο Τλεοάοεέοη. - Ὁ γ5, Οἀγπιοὶ, Ἀοια δὰ Ῥτορτῖαπι, 
“ΆΑδοα, 1,6ν. 11, τά. πίονα ἄλφιτον. 80. Οδταιδὶ τθῦτβ ἀρτὶϑ, 
νληοὶθ,. ΟΪ 618. ἀδατπάδτϑ, ῬΟΥ ποῖ βοζϑῃ ἀ6 σϑρίομθ 4υδν1β 

Βορρᾶ δὲ ἔγυρίξοτα δοοϊρίζυτ, Οοηξ. Οέαοοὲξ Ῥλξοὲ, ϑαοτ. Ῥ. 
1000. - ἸΕΦ, ἐοομδ ρυηριὲθ.. Τἠσοα. δὲ Ομέπέα. Ἐσϊεξο" Ῥε. 
ΤΙ ΧΧΥῚΙ, 86. - ὩΣ2, αγριοσπιδ δώ, Θδα. ΧΙΥΧ, 15. - Ἣν, 
δάλιο. Οθα. ΧΊ,Ψ], 99. ἔκλαυσε. κλαυθμῷ, πίονι 560. οοἱ, Καί. 
1. 5 6 του !β ἰδεῖ Ἰοσθ᾽6 ταν} πλδίονε,. “486. ἔεϊξ 1δπὶ 
ον αμοοπὶξ οὐῃἰθοϊαγα, 80 Ῥγονοοδῖ δὰ Ἐ5, ὌΧΧΥΤΙ, 8ύ. 
ὩὉ1 ὃχ ἀπέκτεινεν ἐ ἐν τοῖς πίοσιν αὐτῶν β8ἰ 1} παῦδτσοθ ξαοίμπι 

Φϑῖ ἀπέκτεινεν ἐν τοῖς πλείοσεν ἀὐτῶν.᾿ 864 Βαροῖ φυοαιε πίων 
Βοϊίοποπι οορέαϑ αο πιρρἐξἐξεεεϊῥηδ, ὧς ϑιρτα δὰ γε} ἴδιαι Οὐδ. 
ναϊπι δ8ἴ, - ἸΣ9, νἱγδαὶδ." Ῥε. ΧΟΥ, τὸ, ἐν ἐλαίῳ πίονι.- 
Ἰο. 60. ΧΙ Χ, 20... ΝΜ. ἜδιηΣ νι Νοῖ. ἸΧ, 25. Τάφοα, 
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Ϊε5. ΧΧΥΠΙ͂, δ.“ Ἰευ, ,Νὐπρεισαῖο,, οἴδιωπ. .ΝΙΙο,. ΨΙ, χει ψις 
μαῤόων πιόνων ἴοτχέμτθαι φέοί, 80. πῖον Ἀ.1, οἰσιμτν με μὲ προὴ 
ιἴατε νἱἀδῖαγ, 4υΐδ Ὠ1}1] 6160, Ῥἱπρυΐῃε εδῖ, Ῥιδεΐεσθά Ἰθριίυτν 
Δ Άκρ. ΧΥΙΗ͂, 26δ.- Οοτίο πέων Θχιΐε1886. οἹΐπν 1 ποππ}}18 
βΑρε τὰ Ἢ ΧΧ Τηῖῖ πο ]θηῖον ἀρρᾳᾷτεῖ ε ποΐᾶ, ἀυδπνβὰ 
ἸδοιοΏ68 αἰφωέῥαϑ δα ὅγπιπιααΐξ αἴξω δε Οὐυά, Οὐοὲφἰέρη, Ἃ, "πίονα 
παρ᾽ οὐδενὶ κεῖται ἐν τῷ “Ἐξαπλῷ" πδι θ6η6 ταρηυᾶς οηζίαμι;- 
συπέωβ ας τοῖδ. ἱπάϊσατίν ἀπ θυἐθυδόδηι ΘαΘπΡ] τ θι8 ΥΧᾺ 
Ἰμτῖ. Βαροιὶ πίρνα. Ἐπ: φοῖρε. 11 πέονι καὶ. Ροοϊζαπε ροξξ 
ἕνα (εε 181] δια 681, 4 μδμι αἀάιιδηπιοῃῖιηι οχ νοῦθ ἽΠΣ οὗ. Ἔ 
ἴυπι.΄. Αἀ βεοτίβοϊα. πὶ δ ροραδῖιν δηὶμλα]α ρτδθ οδϑίοσὶ 8 
Ρἰορηῖδ.). γο] 1οοο ἕνα γ “σμι, Ἴγε ᾿πιογάμπι ποῖοῖ, φυοά δεῖ ἐπ 
δ.0 βΈΠ6᾽6 Ῥγαεβέαπεἑεοέπερηι. ἰργολῥμαε πίονα. » πλούσια, λι- 
παρᾶ. Ἰάξωι: πέονος ν᾿ λιπαροῦ, αἀγρίρῳ, ἐψτραροῦς, πλουᾳίρυ, 
μέγαλου. ὁμξααε: πίονα.. εὐδαΐμονα, λοσεοιροῦνι καὶ εὐτραφῆ. 

ἜΠΙΩΝ ΓΗ͂... ρῥέηριὶδ 8. ζογεϊέξα ζογτᾳ. ὅγπιπι, δες. Ορε. 
.15.. ]Ἰοδὲ ἐπ Βέδέ. Ὁ. αγοΐ ἃ. 21. ἸοΌ. Ὑ1Π,, 17. ἐπὶ πίονε γῇ 
φύεται. Τοθετθ, Ὡομ γεγο οομίθοῖαχα ἄαοευθ, οὐ νἱἤατὶ Ροδο᾿ 
δ6ῖ, ἰἴὰ [δ 8111}, Βοδρουβοῖ ϑιαῖθαι γογΡ18 ΒοΡσ. γὼ Ὁλ-ῸΣ, 
δμκία )όπεσπι τράϊοθ8 δίυβ. Αἀάφ ἤίοπιον. 11. ἐ. 710. ὦ. ὅ73.. ὁ 

ΠΙΟΝΑ ΠΟΙ 4, ρίηρμε αοὐο. γι, ἰάθιι ὅϑγπιπι. Ῥξ, 
ΧΙΧ, 4. 8εἀ ΘΕΟΣ 681 ἐδὶ Ἰϑοῖῖο πλείονα ποιήσει. γιά6 ἰηξτα 

8. ὑν πλοίων. 
ΤΌΠΟΣ ΠΙ ΩΝ, ΡΝ Ῥέπριἕϑ.. ἢν Ῥαξοιμειπι ἴω. 

ΟΧΧΧ, “5, - γον 13, ὑδλέμαᾳ οἶθῖ, 165. Υ, 1. ἐν τόπῳ πίονε. 1,6» 
δεγαηῖ Ἰϑὰ 133. Ζ ἐδέιρα οὐδὲ διῖδτα Ὦ, 1. 681 ἐν αι ἐφ γᾶς 
δώπώπα {ἀγεξἐδέαξσ ϑαμάθπ8.. -. 

ἜΠΔΑ͂ΓΕΙ͂ΟΣ, 1. ᾳ. πλάγιος, οὐϊέφιιωε, ἈΠ ΉΡΣ 
ΦῺ» Ζωιπάα. “4με..ν ὅβτι. ΧΧΥ, 29. ἐν ταρσῷ πλαγείῳ, ἐπ 7 - 
δοοίία οὐέῤᾳιῳᾳ.. Αἃ Ββαπο δια χϑοδιη τεξογθα ἄυχα τὰ! 8] ϑββογίς 
ἀοῖατ, πλαγείῳ, Θὰ νΡΤΟ ουπὶ οπέξαμορπίρ 'πὶ Ηεχαρέϊζε δὰ 
“ἴπς. Οδοίογαμι ΟΟμξοΣ ϑέπιογὶ Ζ,6χ.. 'Ρα6. 1432, δὲ ἰπῃΐτα δ. 

᾿ ταρθος. 
Π,4Μ ΓΙ“ ,ΖΩ, ᾿οὗἰέφιρο ; ἀἰνογίο, ἐπὶ ἐγαπδυθ  δτεπι ἄρβο:: 

οἰο, ϑϑάμοο. ΠῚ Ηρὶν ἃ Π3. [68. ΧΧΙΧ, 231. ἐπλαγίασαν ἐπὶ 
αὐίκθις (80: ἔργοις) δίκαιον. ὃπ ἐγαπδνονϑίέηι. “εΑσρέϊιε ἰπταρείδ. 
ορετῖθο8 ἰπβγοαν, - Ὡϑὸν Ργεμοηάο. Ἑϊοοῖ. ΧΙ, 5., ὅπως ἀν. 
πλαγιάαωσε τὸν οἶκον ᾿Ιδρωὴλ . ιι;ὖὐ δούμοαπέ ἀρπιιι. Τετδ]. 5.18. 
ᾳυοαυε ΙΔ. δαρόγε, ουἱ ὥδῃ Β.], σοϑρομάθι,. Βαμᾷ τὰσρ πβιχο 
Ῥδῖωτν, “οεγοῖ. πλαγιάσαν, παραλογίσασϑαι, πλανήσαις 

᾿ΠΑΔΓΙΑ͂, 8.0. μέρη. μακέοθ ἐγαπβνόγφαθ, ἐαέονα. ΩΝ 
ΘΟΠΒΙΓ, ἢ). [,6ν. 1,1). Νυμι, 111,20. 56...“ ΠΏ, ἐμφέα," 
ὅδ. ΧΥῚ, χ5, - ἀκὸ Ὅδφη. ΥἹ, .Χ6, Ἐποί. ΧΧΥ͂, 5., ΧΧΎΕ. 
χὅ. ΧΧΧΥ͂Π, 19. - Ἤ), ,φΘοῃϑετ, ἢ] "“αμι. 4. ϑᾶμι, 1Π],27.- 

ΠΛΑΓΊΟΝ, 80. μέρος» Ραγ5 ἐγαπανεν δή, ἐῤαξωξ. ἽΝ. ϑγηεπις 
οἱ ΤΟΧΧ 660. οὦ, Οοπιρί. κι 88πι. ΥΙ, ὦ. ἀπὸ. πλαγίου αὐκοῦ. 
ιάο ᾳυοαυα 101 2πρ. {πέ. αὶ Βαρρὲ ἐκ. λογιῶν μέρους αὐτήρ» 

ν᾽ 4 
μ᾿ Ν 
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δ͵'᾽ ἄσδο νδγβῖομ θα ἐσ εαδε: ᾳ ϑδιι. ΤΠ, 106. Ἐδὲ συ πλεῦ- 
φὰ οιταυϊδεις ἴῃ οοὐά, Δίφω. ὅγπωπ. Ῥε. ΧΟ, 7. ἐκ τοῦ πλαν 
ἔου. 

᾿ ΠΛΔΓΙΟΣ, οδέζφμιιδ, ἐγαωδυογδεδ. "Ὰ, οοοωγϑιϑ. ἴμεν,. 
ΧΧΥΙ, 12:᾽...8. 14. ϑυμῷ πλαγίῳ. ἔμῖρ. ἐπ᾿ ἤαγογε οοπέγατίο. 
ΤΡ. ν. 27. 238. 4ο. άι. ϑυδδπη. ι8.- 26. διὰ τῆς πλαγέας ϑύρας, 
Ῥεῖ οὐδέψμαπι ροτῖδηι. τάδ 5. πλαγίως. 

ἘΠΛΑΓΙ ὩΣ, οδὲϊφερα. "Ὑ., οσθωνϑιεδ.- ΩΣ ν δεπι Θσοιρν 
φιε, ὃ. 6. σοπέγα, “ἐπ αὐνόγδιεπι, 1,6ν, ΧΧΥῚΪ, 44. δες. "8. 
3αγ. ϑοδοέ. ἐναντιώσει. ἸὈϊά. ν. 41. δ60. οοά. Οχοπ. 

Π.ΑΜΔΑΡΟΌΜΩΑΙ, ργαα "πιδα λωπιδαϊϊδαίο ασούθον; 
ἐπιδεοξῥέα ο, ἔαχον, ἃ πλαδον, λάπιοῦ σδμεροσ. 55 Νίρᾷ. 
ἃ ΡΡ3. δεδαμρίοτ. Αἴφω. 1.5. ΧΙΧ, 8, πλαδαρωθήσετεαι. Ἦν 
“γοΐ. πλαδαρὸν, νοτερὸν, ὕπομβρον, χαῦνον, ἀσθενὲς, ὑγρόν. 

, ΠΛΑΘΑ͂Ι, φἰαίμαο.," αἴ αἰιφυΐ τοάδπης, ν6} ροιΐτϑ πια;» 
Φας έοιεεπι. ϑῖηα ἀυθδίῖο ἔδοῖα οδῖ ἤἢδεσ νὸχ κὰκ παλάϑαρ, 6130 
α. Ἐκ νϑιεῖδ ἰοϊοσρτοίαιίομθ 2 88, ΧΨΠΠ, 19. 7 46 5υρτα 50} 
παλάϑη, οἷ ἀραφωῦ., ο᾽  απεΐν». Νοδιέέ, αὰ ἢ.}. 

ὙΠΛΉΧΚΩ ΖΗΣ, ἰαΐξι ἐπὶ πιοάΐωπε ἕαδιωέαθ. ὈΝλ, Ζιμολί, 
Ὡοπῖθ ρτορτ. ΧΧ 860. οοὰ. ΝΝονὶπιό. Ἰδτοιι. ΧΙΨΊΠ, 5. διὰ 

. τῆς ἀναβάσεως τῆς πλακώδους. Τιεβοτυαπὶ Ὠἰγην, ἃ ποὺ, πλάξ, 
Ζαδιιέα. ᾿ ΤΣ 

ΠΛΑΝΔΑΩ, ὀνυαγο ζαοῖο, ὁσάμοο, ζαξίο, ἀεϊμασ. πὸ, 
6414. Ῥαἢ. οδέστο. Ὅλη. 11, 24. τοὺς ἁγίους ὑψίδτου πλανήσει. 
Ῥτγοϊυϊε Βδῆο Ἰδοϊξομθηι 6Σ που} 18 110 118 Ζγμδέκξεδ, ἰπ 4υϊ- 
Βὰὺϑ σαι Β00 δοδοἱϊο ἔπ τοδ'ρῖπο Ἰοσίζατ : τουτέστι σχυλμὸν αὐ- 
τοῖς ποιήσει. ϑοπείεγο πλανήσει οτἴῃπι 6886 νἀ ἀθῖν ἐχ παλαια- 
σει- ΜΙΗΪ νότὸ Ἰδοῖϊξο τϑοορίδ ποὺ δοὶ ϊοὐξαπ δ 6886 νἱάείυτ, 
πιοᾶο γοτίδῖῃσ: αὐδὲέοεϊοηέδιεα δοάμοογε σοηαθέξειγ ;. πλαν ΝΌΧ 
οδαϊά. ἀς αὐῇέσεξοπιέδιδ Θπκρ!οαπάα 6δὲ. - ΠΟ , ἀϑδοὲπιίζον. ἴεδ. 
ΧΙΗΥ͂Ι, 5. Ν- Ζ. - πρϑὺ7ὴ Ηἰρῃ. Εκϑοδ, ΧΙ, το. .-- 055 ΡΊΝ, 
“44. Οο8εϊ. ΥἹ, 8. πλανήσεε. 64. δὴ ἢδεο νεγϑῖο “΄φωϊίαθ 
τῆθασπάα εἶς, να]46 ἀαδῖϊο. -- ϑὺπ, φωάδδο, οδειριαῖο, δγπιπι. 
1ε5. ΧΧΥΠΠ, ι. ϑεδηβῦαι ὀχρεθϑεῖς. Νδηι οὔΖωδὶ νἔπο ἰὉΣ δυπηῖ 
λοδεέαἐὲ δὲ. οποτναΐὲ σίπο, απ είγοπδο ἀτοιηϊυν ῥρογοιιδδὲ ἐόπι 
Ρογα «Βαεοοῖο. « δ ΗΙΡΉ. 7 αἰο. “ Ἄερ. ἸΥ͂, 48. οὐ πλαγή» 

σεις μετ᾿ ἐμοῦ, ποη ἀεἰωμαδε πιδ. - νην Ηρ. ἃ νυ, οὐ- 
Φδίμροεοθ. 168. ΧΙ Ϊ, 10. μὴ πλανῶ. 1|λανᾶσϑαι δϊο σομοξογαγὲ 
ποῖδὲ, δυὲ πρόέω ρογοιεέφιεπι ἅμο δὲ ἑξίμο ναρανγὲ. Ὑιᾶὰ6 ἱἰπιτα 58. 
ν. 5". - ΡΩΣ ΗΠΡ, ἂΡ ὨἸ», ἐπόγρο πιδ. “ἴψω. ΟΟἘΕεΙ. 
ΧΙ, ζ ἮΝ ναι ἔοτἔαββ ἀεγίνανίε ἃ “)ῦ, Φγγαγ 9 --' ὉΏΓ ὁ ὈΌλη, 
ῬΙΒ, εἰ Ῥ͵Β. ἀείμάο. Τὰά, ΧΥΙ, 10. ,6. ἐπλάνησας με, αἰοἰωοίεια 
γηα. Μιτονί4υ6 4111 Βείγθηϊ παρελογίσω. ἴθ. ΧΕΗΗΨ, 20. «- γ45π) 
Ψέρίο. ἴε8. ΧΧΙ͂Ι, 6, ἐνέθετο ψογίθγαπῖ, -- 5, ἐπιρίησο, 6 
το. ΧΧΧΙ͂, 9. 1ἰβοτό νογιϑγυοῦ.. -- πῊ μὰ τ. ΗΙρὮ, ἃ ΠῚ» ' 
«οοέον. ἴε5. ΧΧΧ, 10. οἱ πλανῶντές σδ: δὶ ΠῚ] ἀθ {ωὐδὲθ 405 
οἱογίδμε οἱ Ῥγορἠφξέθ ΔΟᾺ τη816 ἱπιοτρεοίαδιὶ δαπῖ, - Ὁ») ὥιγαδ 
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φανγίοον. Ῥτον. ΧΥ͂Τ, 11.» "πῦθΝ, οαἐπεέδδμϑ. τον; ΧΧΙΧ, 
48. πλαναϊμενος, Ῥδτ ΟΟΠΒΟΠΏ6ΒΒ 1000 δηξεοοάσῃιο. δε 7α6- 
ξένο ἰιαϊθθ νυλετ εἰ βροεῖὶθ ρεοριπαμΐυϑβ οϑὲ τῷ μ». Οουβ 

΄ Βμχέον, Ζος. Ολαϊα. 90]. 2404. - 159 ΝΡ. ἃ ἢ)2. μογρέφν. 
“8 δωπι, Εχοᾶ. ΧΙΨΡ, 5. 3οχ Βοῦσ. μ.]. ἀθ 115 δα ίβείωσ, 
φμΐ α νέὰ αδονγαγιδτνέ. -- ΤΥ) ἐπιρεῖζο : ἴτοῖα ἀθ ονἱθμβ, ΒοΡθ, 
το. Ὦξεαι. ΧΧΊΤΙ, 1. τὸ πρόβατον αὐτοῦ πλανώμενον ἐν τῇ ὁδῷ, 
ονἱβ δἷῃᾳμ8 διίσδηβ ἷπ νἱία, Ὑί46 οἱ 165. ΧΙΠ, 14, Ἐεοοῖ. 
ΧΧΧΙ͂Υ, 4. τ6. .- νυ, φογναΐέιο, ἐϊδαγαΐξωδ δοέ. ἴο5. ΕΓ ΧΊΥ, 
ὃ. ἐπλανήθημεν, Τισροταπῖ »055. -- ᾿“Ἴ93, ζωοέΐε, 165. ΧΙ, 20. 
οἱ πλανῶντες ὑμᾶς. Τιὰ ἴῃ νυ]ραι8 δάϊϊε. οἱ οοᾶ. “6.. 586ἃ 
Ονέρεπίάπα 'ὰ ΜΙ͂Θ. Πιμρόζωϊοαπαϊπο οἴ {τ 8 4}1186, 4)86 τθ- ᾿ β 
θοηδοὶ Ονγαδέων ἰπ 29ἐ864. (6 Κ᾽ δὲ ΤΙΧΟΧ Ζηΐξε. 6. ά.., Βαδϑηξ οΣ 
πλάσσοντες, ουὐἷαβ Ἰοοιΐομ 16 πισπεῖσηθιη 4ποηπο ἔαοϊτ ζήογέρμιδ.. 
Νδο ἀορίαϊο, ἀυϊη Βδεο Ἰϑοῖῖο οἷξ ρόδοϊηδ, οἰδὶ Δοσα νἱτίυτι 
δὲ δηεϊαοἰϊδδίαπί. Οοπξ, ΚΖ γίπραο Οοταπιαηέ, δὰ Β.1. Ῥ, Π'’' 
Ῥαρ. 486. Ἐοτξδββε ἴδιμδι ἰερόταη δ 3 ὯΟ5 8 Ὧ503, σδαμαὲξ. Ὁ 
“Ὦ, χσοϑαΐο. Ὅσοι, ΧΙ, 18. πλανηθῆτε ἀπὸ τῆς ὁδοῦ, ἀθθττοῖία 
ἃ νἱδ. - ἥΌ, αροβέαδέα. Τγοαξ, ΧΙ, 5. πλανῆσαϊ σε ἀπὸ κυ- 
ρέου. - ὧν, ζάοϊο. Ἐ Ζοοῖ. ΧΙ Υ͂, κ5. τοὶ πλανᾶσϑαε δοοίεγα 
«οπιπιϊξέονγε ποῖδξ, αὔδτι εἰρη βοδιίοηθαι ἀπθοαπο ἰδὲ μαροῖ 
ἡ». ϑϑοοιπᾶάθδι 7γολδοπέμπν Ἰορόταμς ἢ» ὼ:. . ΒΞ, αἰἰθροῦρο. 
1οτ.1,, 17.. πρόβατον πλανώμενον. -- 128, ζδοίέπαεῖο, διϊδπι τὰ- 
Ρίωθ. ὅϑὅγγωα Οδι. ΧΟΙΧ, 4. ἐπλανήϑης: ΤἸηαρίίοπι ἀοδαπιθο: 
Συπε ἃ Μερνέο, ἠὲ αἶνοο ποῦ δοπέἑμϑέμ. α Δ28., αἰνογίο. ᾿ἴεθ. 
11Π|, 6. Νίοα μιν δ]ό φιοδὰ δϑδιπι. -- ψῈ5, ργαθναγίσου. ἴδβ. 
ΧΙΥ͂Ι, 8. - νῦξ, ᾿»γαεναγέοαξίο." πος. ΧΧΧΤΙΙ͂Ι, 12. - ΠῸΒ τ΄ 
πῦ5, ΡΊΒ. εἰ ῬγΒ. ρεϊίἑοέο. Ῥτον. Τ,.χο. Ἐεοῖ, ΧΙ, 9. Ηοϑ. 
Τ 4. αϑὶ ΤΑδοάονδέμο πλανῶ αὐτὴν ἰπτστρτοιδιον ἀλᾶσϑαε αὐ- 
τὴν καὶ πλανᾶσθαι κατασκευάζω. -- ΠῺΒ., δὲπιρέεκ,, ζαξιεια, ἸΟΡ. 
Ψ, 2. πεπλανημένον, Ἀ. 6. φιὲὶ Μαοιΐο εἰφοίρέξμν δὲ αἰοέξε ὦ 
κοῦμ8 δα ἐθγτιὲδ.. -- - Π, ἐέπιθο, δαρανθθοο, Τδέοά. οἱ 1, ΧΧ 
165. ΧΙΙ͂Ν, 8. δὶ πλανᾶσθαι ποῖαξς ργάαδ πιοέε ἄμα οἱ ἑξέτος 
ἀϊδουγοέξαγο. ὕοχ ᾿ΘΡτ. ὁ Αὐδθίβϑπιο ῥτορεῖίο ποῖδϊ ναοσέανὲξ 
ἑποδαϑιέ. - δῷ, ͵γαρπισπέμπι, Ἦοκ. ὙἹΠ, 5. διότε πλανῶν ἣν 
“ὃ μόσχος σον σαμαρία : τϑὶ πλανᾷν ὍὯοπ 6δὲ ἀδοίρεγα, ϑϑαίμοονο, 
ὯΣ τη816 τγδϑδευ Ζ͵οπέζαμοοπειδ, φτοἀ ὄγγαγε, ἑἐπδέαδέϊογε 
6546, αἱ Δᾶδο Ὡσπ π|8]6 τοϑροι ἀθαῦ ΒΘΌΓ, Ἐ3 3}, 400, τδδοῖα 

“ ΐδγοηγπιο, Ῥτόρτῖθ Ὡσΐδηταν αἀγαπεέαχμπι ἤία μὲν αὔγοπι νοίαη- 
ἔα. Οουέες αποαᾳῦθ ἴ66. ΧῚΨΙΙ, το. εἐὲ Ιεθ. Γ,, 6. δὲ 530: 
ἂ6 ΦΥ᾽ΟΥΘ δὲ ἑποέαδεξῥέαίο ἀϊοῖτατ. Ψιάδ δῆρτα 8. ἀκαταστατόω. 
Οσπίον φυοαυὸ ϑολιίέεηδέξ Ορμδο. πιέρ. Ὁ. ὅ20. οἱ Βιεκεογπὲ 
αἹπεϊογἐέέοαπε Ῥὰρ. 699. -“ πλῷ : δ, δὶ δὲ ΗΒ. ὭὌρσυες. 
ΧΧΥΤ͵ΙΙ, 18. Τοῦ. ΥἹἱ, 44. ΧΙΧ, 4, Τλσοαοί. ὁὲ Ἐά, Οεΐηέ. Ῥα. 
ΟΧΥΤΊΤΙΙ, ι18. - δ ὦ ὁ τολχσ, ΡΊΗ, δὲ Ηρἢ. ἃ 3, ΠΣ ΣΣ ΣΧ) 
Ζαοίο. ἴον. ΧΙ], 23. 1ες. ΧΥ ΤΙ, ι1. γιτορίᾳῦε Ἰορόταπε ρὲὲ 

δοίη, ἀοάδποφηϊοα ἃ "3, φγγαγδι - ϑγ, τοοϊεγαέῖθ. 168. 
ι 
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ΧΧΙΙ, ἕξ Ἑητὶρ Ἰορογαπὲ πλῷ - μὖν! Ργβ. ἀἰπιξεῖάνν Ῥίον, 
ΧΧΙΧ, 15.. γιάθ βυρτα δ. δ αίο, - πνῇ - πρῆπ, αὶ οὲ Ἠ!ρ} 
σε. ΧΧΙ, 4. ΧΧΧΥΙΠ, τά. ὡ. Ἀββ.. ὟΧΙ, 9. .1ε8. ΧΥ͂ΙΪ, ὃ. 
Ὡδὶ ἡΨῸ Ῥτὸ ΠΡ Ἰοβεταμι. Ῥτϑθίθχε Ἰθρίτας δρμὰ {Ζησ. Ῥιον. 
ΧΙΧ, 25. υ}1 πλανώμενος ὩΪῺ}] μᾷθοι ἰυ τοχέμ Πϑρτ. φυοά οἱ 
γεβροπάραῖ, Τοῦ. Χ, γ. πριᾶῖ ναπὲϑ νεγδὲδ ζαοέᾳερ αἰέφιμεπι, 
ἐμάμβαατε., δίτ, ΙΧ, 8. ἐπλαγήϑησαν», 5δρεἰμοεὶ δὲ ἀδαορες ὁπ, 
 ωὶρ. Ρεγέργεπε; αυοὰ δδὲ ἢ. }. 1. 4. ἀγγαγμπᾷ. Οἷεπιθηδ Αἰες. 
Ῥ- . 257. Βαθοῖ βπεπλανηϑησαν. ϑίτας. ΧΥ͂, τ. πο ἀΐρα8, ὅτε αὐ" 
τὸς μὲ ἐπλάνησε, Ἰ)δὺθ τνϑ αἀ ρδορωέμηι οὲ “ἑδορίέαίοπι δράμαίδ 

. ἹΖωϊσαίμα: πιφ ἐπινίαπανὶε, Ὦ..5. ληἀμχλξ ἰῃ Ἐσγᾶσθεαι, ἀκ ρα], 
᾿ "“Νοβπυμί Ἰι θεὰ, ν. ο. δὰ, (οπιμᾷ., Ἀδῦφος ἔπληπεν:, 4ᾳμ86 ἰδοιίο 

δὶ βϑ8πα δεῖ, 816 ἔπαθεν ξῃΡΙεμβυᾷ,, οτιξιούμαως. Ὦ. 6. 1ἴὰ Πι6΄ 
δηχὶϊ δ(ἱ βοττιανῖι, αἵ ἃ ντλορίϊδεο δρβίϊηεχθ θαι θδῃ). ὅθ 11. 
ΧΧΧΙΥ͂, 9: ἀνὴρ πεπλανημένος. ἔγνω πολλαὶ... ἀγαϊξαταπι τοταπι 
Ῥδτίιλα, βΒαρᾷεῖ, φμὲ τομέξα. ἑξέεγᾳ ἔδοέέ. Ψιᾶὰθ διρτσα 3, ἀπο- 
πλάνηαις, εἰ πε. οὐ 1)ιοπιαπα Μαρ. Ῥ. 717. οεἀ, Δεγνηπατά. 

Π.441 ΝΩ͂Ι,. ἐνγον, ζγαιεδ, ΕΥ̓ ἑἐππαρἕα.. «(4ιε. ΟΕ]. Ϊ, 
17. ΙΧ, ΩΝ ΠΝ Λαἤπ, δὸ π5Π,..5 666. “ἘΖΘΟΙς ΧΧΧΙΨ, 2: ἐν 
ἡμέρᾳ πλανης. 5:0 8012 ϑᾶ. Αἱα;, ἀδὶ πλάνης ἈΘᾺ, ἕαία σοοῖ ὉΠΝ, 
αὐδαὶ ὨΙΥΟΣΘ86 ΓΟΣΩΔῺ]Δ0 β8θημεηῖὶ τοϑροηάδεθ «νϊάδεῖωτ. - 
ἘΉΠΣΟ, ἐωάυβοαίξοπεθ,, ἐἐδμφίοπδα. ὅχγπιπι, 198. ΧΧΧ, το. 
πλάναι. - ΒΟ» ἑμιςπα,. . 441...168. ΤΟΟῪΤΠῚ,. 6. δὲ 9. 80. Ρεξ 
ΊΩ Ἀ. δ. ἐαμέφεᾳίεπι ἀμ 16}16Χ 2896 νἱάδεατ, 4υῖϊὰ ομρ »ὥ.ν ἐπ 

; ῬῬ δέ, Ῥοτριυΐδιυτ., ϑημ] διραϊ. ας Οἢ ΘΠ Βαβυϊξ τααϊοὶβ 
03. .(η0.δ ἀ6 οδοῤἐπαξέοημα ἴβεις ΡἈγβίοα φάρα πλαγαὶὶ ἀϊοίτοτι 
- 2» ψναμδ. Ῥτον. ΧΙΥ͂, ὃ..-. τὐῦϑο,, δρεέξεεξα., “Αἄφι 
ϑ.γπιπτι. ΟΟ86]. ΠῚ, 12. πλάνην. --. ΡΝ ἀοίον. Ξα, ϑεκέα Ῥε. 
ΟΧΧΥῚ, 2. ὉΡὶ 'πλανὴ, «ΦΥΡΟΥ, οϑῖ πεν οἰμέμα, υἢ δἄρο 
33», φιοὰ ἢ, Ἰς ἀρίονει ποῖδῖ, εχ αἱΐο υδὰ ἰἸοᾳμαπᾷϊ 99. ἀ6 
Σαοῖθ ἐπρ]ἰόανετὶῃῖ, -- ΒΊΩΒ, δενέέαδ. ἴοι. ΧΧΙΤΙ, 52. 660. 
6ἀ. Οὐπιρὶ. ταῖς πλάναις. φμᾶφ Ἰροῖῖο πλὶ νάσὰ 6566 νἱάεί, 
80 φτδεξετδθια νυ]ραῖδο πλάνοις. - »ὥβϑ., ναδναγέοσαξιο. 
Ἑπεου. ΧΧΧΙΠ, το. - γῆ, πιαξίδέα," ρταρέξαε. Τότε, 
ΧΧΤΙΙ, 17. “ΨιΔ6. 6 86ρ. 1, χα. ΧΕ, "4. ϑυδάαδι πλάνη, ἡ 

ει τρῦ σκοποῦ ἀπότευξις Σἰρεγελεμε: πλάνη, ἀπάτη. 
δ ΠΛΑΝΗΣΙΣ, ΟΥΤΟΡ, γγαΐέο, αϑδεγγαξίο. ΡΣ ἐπ 26» 

χ,2α. “4... ὉὐΒεὶ. 11, 12. --- ἘθΊΠ., ἑπδαπα. Αἴφα, ὥομεὶ, Π,2. 
Ὡδι πλάνησορβν οἷ γασϑ τἰδαξηάμαι δδὲ ““φυϊίαε, δὰ τὴϑᾷ δϑῃϊοῃν 
εἶα ἰτδηδὶεἶνθ ἜΧρ Ἰσαπάυμι εδῖ ἀθ 6δο, φιὲ αἰδὸδ. ἐπ ΘΥΓΟΡεπε 895. 

οαμοίέ, μὲ ἃ γϑοίο ἐγᾳπιξέδ αϑόστατο ζαοίέ, Ὑ1ά6 ταῦτα 8. ΣΡ Ό Ὁ. 
- ΘΙ, ρεχρέοχξέαϑ. 16. ΧΧΙΙ,5. - ̓ ὩΡΏ., Ρϑτῖ. ΗΊΡΒ. ἜΥΡαΥα 
“νι; φεήμοοηδ. 165. ΧΧΧ, 48. - ΒΔ, αρίέέαξῖο. 165. ΧΧΧ, 

“8. - ΟΕ2᾽9}} ΡΙας. ἀρ οταε ἴε5. ΧΙΧ, τά, Ατδϑ. φδη ; 

6. ὙΩ76., οἰμοὶ, -- ΒΛ ῈῸ) ΠΧ, τ, δεγϑηιῶϑ οἰένογιεπι, Τοτθτα, ΙΥ̓͂, ι1. 
᾿᾿δὰ 4θσαι λορΌπλ Θαρρφίμμᾳ ἃ 1ῃ ΠρΙ͂ ογέεἐ. μ. 840. (ςαἱ οαυΐάθαι 
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Ἰαδοῦτον δοορὉ): ΝῸπ νιάδο, υηδο Βαροδηΐ πἰοᾷ πλανήσεως, 
ποπ' ΘηἾπὶ ΒΑΡΘΙΩΥ 1 Βοδταῖσο, ποάὰ6 ΡΣ φυϊδαιιᾶπι τα16 
δἱρηιϊῆσαξ, ηἶδ1 ἔογιθ Ἰοροτγίηξ ληθῦ, ἐαδέα,. τι νρητ}8. {1 

ἀύ 8 Ἰαδίοταπι βἰπὲ βθυπηόμεβ δἰθραηῖθβ, εἴ ψεῖρα δαπάα, φαΐ- 
. Βη8- “δἰἰᾳυ 8 Ἰηάυοίτας ἵπ ϑττόγθπι 80 ἔδοῖ]16 ἀδεϊρίτωτ. -- πνήπ, 
Νεβόπι. ΕΝ, ὃ. Τεβ. ΧΧΧΙ, αὶ - πίρ ἰηῆη, δγγαπηο. ἘΞΘ ΟΝ. 
ΧΗΩΨΙΠ, 1ττἰ| - πενίῃ, αδοπεϊηιαείο. Ἔκ εοΒ. ΧΤΙΝ, ,3. δὲ 
ποι Ἰοροταηῖ ΠΡ Ων 860 τϑοῖθ 86 8:1) ὀχργεϑβετθπε, Ὡδπι. 
ΠΡ ἃ. 1. “οοἰδγα ποῖδξ, » 4186 βδδρίυβ ἴῃ 59. ΦργΟΤδς ἀϊς ΄ 
οὐπ ΏΓ. ; 

“7 Σ" ΡΑ͂ ΠΛΑ ΝΗΣΙ͂Σ.. αἰΐξον' δοιὰ οἰξνργδθ Φ77Ὸ7 
Ὀρθη εἴ- ΩΝ δέαπαηϊεέαο δὲ ἰμαέ ὑβοαέξοηδδ. ἴε5. ΧΧΧ, το. 
δι πὸ ἴδ᾽ δδὲ ἀθ νδιϊοἰ πὶ β΄ Βτϑ 18, παπίαχην 8 Γαιδὶβ., 4ιι86, 
“4υδῖεπαβ οΡροπυηίοσ, νδῖϊο 15 ἜἜΕΙΔΗΕΙ δεὰ ΨΟΥΪΒ, τεοῖθ ᾿ 
ἑτέρα πλάνησις ἄϊοῖ Ροδδβιιμ, ᾿ 

ἘΠ, ΝΗΤΕΥ ἢ. Ἠοο ἘΠ ΤῊΝ δρυά ϑιέάατα οἷ 
Ἡεογοῆ. Ἰερσὶ ποῖ ϑοδησέαάφνδ. Ὁ σσατντὶϊ Πού ],ον, ΧΥῚ, 

41. ἰπ τηϑτρὶηδ οοἄ. Οὐοὲδέ. εἰ 7, ἰρδ. 8ε4 ἀχ θ1 0, 80 81:10 ἸοῦΟ 
Ἰεραῖατ, Α΄, Ουϊάπὶ ἢ Ῥοτοβὲ ἰδὲ τοδροπάθγο μῦν; τὺ, πιδείο, 
αἰπιέέο, ἀο πλανητέυειν ἴὰχ πο βἰρῃί βοατοι ΦΥΓαΓΕ Λιοστὸ, 80. ΡΣ 
ἀδβοτίιηι. 

ΠΔΑΝΉ ΤΗΣ, εγγαΐξίοιδ, ΕΓ φαβμα," ΘΡνῸ, ᾿ 

φεὶ ἀμμὲ ἐἐέμο ν»αραΐτν, ὙἹὰ Ρϑτῖ. ναψαπϑ. Ἠοϑ8. ΓΧ, 20. ἔσηνταῦ 
πλαφῆταε ἐν τοῖς ἔϑνεσιν, ὀτοηῖ “αρὲ ΤῊ βοπείνυ, ϑιξαα : 
πλανήτης, ξένος. καὶ πλανῆται, οἱ τὔδε κακιῖσε περινοστοῦντες, 
Ἀρυὰ ἐεογολέτοπι πλδνη το ἰπῖοσ 8118 ὀχροπιπέυν μετανάσται, 
Ῥγοίερσ ᾿ 

- ΠΛΑΝΗΤΙΣ, ενγαείσα, ναραδωπαάα. ἸοΌ. ΤΙ, ο. δὲ 
ὩΪ8] ρτοὸ μδὸ νοοῦ ἴῃ τοχκῖα Ποῦτ. Ἰδριῖατ " : 

ΠΛΑΗ͂ΝΟΣ. εγγο, ἴξ. ἀργοῦ. ἈΛΜΘΘ., ΦΡΤΌν.- ἴο"», ΧΙ͂Χ, ἥ, 
ἴῃ ποιΐοπθ 67 7078. «- ὨΒΠ5., ἐονέέαα. ἴοτοαι. ΧΧΙ͂ΠΙ ,.32. ὑΠ 8... 

ταϑὴ ]000- πλανοὶς δ Χ εἀ, δονιρέ, πλάναις Ιδρεπδυμη νἰάοτυτ. 
Ἠοεγοῖ, πλανος » πλανήτης. ἀπατεοὶν, υδί νἱά, [πε΄ 

ΠΛΑ.Ζ5, ἑαδιμέα. πὸ, ἰάθαι. Εχοᾶ, ΧΧΧΙ, τσ, ΧΧΧΙ͂Τ, 
τά. πλάκες λίϑιναι, ᾿αΌπ}86 Ἰαρίάδδο. Ρτον. ἥΤΠ], 3. γραψον᾽ αἰτὰς 
ἐπὶ πλακὸς καρδέας, βϑοτῖ6 1}168 ἴὰ τὰ ΡῸ}} 6 ἐδτηϊν ἴα, 146 δὲ 
Ῥιον. ὙΠ, ὅ. οὲ δα ἢ.]. Φηιοῖξ Ἰέδοοίδ, Οδης. Τ. ο. ν66. εἬ 
Ἰεγοῃ ΧΥΤΙ, ι. 8510 δέλτους φρενῶν οῖ φρενὸς ἀϊπκοτοῦῖ ρτοίδπί, 
ψιάε δι ρΓγᾷ ἴῃ ν. γράφω. - Ἦγν, ἐϊσημμεπιο 7215η6. Οεπ. Ἧ "4: : 

ἀθὶ πλάκες ἑαδιέας ἐέσηιοαϑ δἰρηϊβοαξῖ, 
᾿ΗΜΑΣΜΑ͂, ΚΞ ρπιοπεμπι, νᾶ α ἤριίο, βοννηναέμπι, ἰΐοπα, 

.Τονπιαεΐο, ογθαξίο, εἴ ογδαξωγα. ὺ. νέα. ἴοι, ΧΙ, ι΄. αῤχὴ 
ἵ πλάσματος κυρίου. Ἔδιηθ ηἠυοδὰ βδηδιαι, Νίδηι νέας 1) δὲ 800 

], ορενα οὶ, ογεαίμγαθ, αὐθπι ὩοτΘηθηι ἢ. 1. 4041: Βεθθς 
πλάσμα. Οαθίδταπι Ἰοοο πλασματος ἔοτιδβδο Ἰρρϑηάιιπι πλασμᾶς- 
τῶν. “ πχτς Ῥε, ΟΠ, 15, Πα, Π, 18, Αἀάθ ἐν ἴεϑ. ΧΧΥ͂Ι, 

Κοί, 2, ι Ζ 
ὡν 



Ὕ 
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58.  Ὲ ἩΛΑ͂ΣΣΩ :: ΠΑΧΣΤΗΣ 
“. οἵ Ἡοδναάδιρη, πὲ. Οτπ. ΨΠΠ, 41. - ΠΟ, ορμθ. εξ, 
ΧΧΙ͂Χ, τ6. μη ἐρεῖ τὸ πλάσμα τῷ πλάσαντο; πυαι ἀϊοῖς να "- 
οὗδέο Ἀφοῦ 810 «“γέδέορλαπος «““Ινίδ. ν. 6γ3. Βοπιΐηδι νοοῖ 
᾿πλάσματα πηλοῦ, ν88α ᾿αῖο ξοττπαῖα, Οομῃξ, 2». 804. Ἑτετο, ἃ 
Ἄοι ἾΧ, 20. ρᾶρ. 112. Ἀδρουϊζυσ Ῥχδοῖοσεα ἀρὰ ΓΧΧ Τορ, 
ΧΤΟΥ͂, 9. Σὲ πλάσμα ἀδ βιο Δἀμ!Πάδτυηϊ 6 βοεῖθ οτδίίομπιβ, [π- 
ὅπη. ΨΠΠ, 4δ. τὸ πλάσμα τῆς καρδίας, “ρηπιοηέωπι σογαΐδ, 0. 
4γοΐ. πλάσμα, σχηματίσμος, ψεῦσμα, ἢ κεέσμα. ᾿ ἡ 

ΤΙΔΑ͂ΣΣΏ. ἤξογπιο, προ, 3, εὔῆπρο, πιρπέίοῦ. ἃ, 
Ἄδερ. ΧΙ, 35. - τη ρῖ}. ἃ ἢ, φσίρηο. Ῥ8, τ, ΧΧΧΙ͂Χ, 4. - 
πη, δέρόδέωπι, ον». ΧΧΧΥΤΙΙ, 14. ἔπλασας. Τυϑροτυπὶ 

ἃ ̓ ϑπ. - χο. Οεπ, 11, γ. Ἐχοά. ΧΧΧΤΙ, 4, Ῥε. ΧΧΧΙΙ, 19. εἱ 
ΔΙῚ βδορίῃβ, Αἀᾶο “φιοίδαπι 168. ΧΙ ΤΥ͂, 12. ἔπλασεν. - Ἰ2Ρ 
ῬΙΏ. α1129, αρίο, Ὅσαι. ΧΧΧΙ͂Ι, θβ. Ρε. ΟΧΥΤΙΙ,- γ»5. - ἔδινον 
διδδαππαΐίο. ὅγπιπι. Ῥα. ΧΧΧΙ͂Ν, 16. πεπλασμέναις. Ὠρθαυχ!ὶξ 
βδῖηϑ ἀμρίο δΡ 2», φυοὰ 1 1. ταῦ. ἐογαμογδ, αἰὐδέογ μον 0» 
ιΔι. Ουἱ δωηρίε αἰϊᾳαϊά, 186 τΤοταπδὲ νοερά. 81. εἴ ποβ ρεαγεϊοίθ 
Ἠοάοη. Οαρίοευμι ἰὼ ϑγπιπαοΐο ἔοτῖαβ86 δοσϊ θη ἄσπι δεῖ: ἐκ 
ὑποκρίσεο ῥημάτων 8. φϑεγμάτων πεπλασμένων. Οοτῖό Εἤίεγοηγ- 
γπῖέδ Ὠαθοῖ: ἔγι δἐπεαξέοηθ νεγδογπι Ποέογμπι, ΑἸΐτον ΤἸέολαοίί 
ἴῃ ϑωρρίοπι. Ρ. τ84θ. βοτῖθδηδ: ῬΊδπο οουἱδοΐισα]θ δεῖ. ὗσαι 
νἱάοτοῖ, 37 δρδοΐαπι ραπὲδ 6886, σοτιϊδοῖξ, γϑερτιτι 5: ρηΣ ἤοδτθ 
πλάττειν, 4μοα ραπὲθ ξογπιαίμγ. - ἜΟΡΘ.γ), ορμϑ. ἤπο. 168. 
ΧΙ,1,29. οἱ πλάσσοντες ὑμᾶς : πδί ῥτο τ ΡῸ Ἰορὶς οὐαὶ ΓΧΧ 
᾿Θω. τὶ Μ3, ομδίοαϊο. Ῥτον. ΧΧΙ,, 12. 166. ΧΙ͂Χ, ὃ, 
ψιτζοδίααο Ἰοροταξ ἼΝ5. - ΔΚ ΡΙΒ. ἀοίογο αὐήοϊξο, θαι: [07- 
σπας ηρο, φαδβὶ ργοπιεπαο εἰ οοπιρίηρεπάο. Τοῦ. Χ, 8. - ττν; 
7ωοίο. ον. Χ, 9. μνήσϑητυ δὴνγ ὅτε πηλόν μὲ ἔπλασαρ, τοοοτάδτο 
υδεβο, απυοά υἱ Ἰυἴυπὶ τ βογπιαρνογὲθ. Ὑὶαε οἐ 166. ΧΧΙΧ, 
,.16. οἴ Ὀομε, Σ.. 8ο6 Ἐχεγοῖξ. δὰ Ἄσοτι. ΤΧ, 20. ὉΔὲ οἰεθτναῖ, 
πλασσεον Ῥτορτία ἀΐοὶ ἀ6 ρεῖο. - ἊΝ, ὙΘΣΡΌπι, οδοίάεο. Ῥδ. 
ΟΧΧΧΥΙΠ, 4. Νοὺ δεδιϊγου, ΓἸΧΧ Ἰορῖ8686 ἼΧα, δὶ ἫΝ 400" 
06 ἱπτετάυπι ἤόγπιαγα ποῖάϊ. Ὑ͵46 δα Ὦ. 1. Ποδογεπιιλίογμπε οἵ 

ο 98646 2 ὅδιι. ΧΧΗ͂, 47. ε66. εὦ. Οοπιρί. Ἰᾶδην να]δε ἀδ -- Ἂν, 
ΠΟΙΏΘΗ, γώρθδ. ἘΪΑΡ. 1, 12. ἔπλασέ με, δὶ Βᾶπά ραποῖ οχἰδι» 

«πρϑτι 608 ΔΟΟ6Ρ1886 ΡΓΟ' 5 Χ0, ἃ ἽΝ, όγπιασδ, ἰᾷ αυρσά οἴ- 
ἦδπι ΠῸᾺ τορυρτδῖ. -- »ὩΏ, ϑαέΐϊον. [68. 1.1Π|,.11. πλάσαι τῇ 
συνέσει. ζογύπαγε τατε]οροοϊα. 86 Ογαδέμρ 1288. αὁ } {8 
ἘΧᾺΧ 72}πὲὲ{ Ὁ. 59. ἘᾺ]1ὰ8 ἀπρίταῖ, πλῆσαο ἰσ Ἰορδηάιυπι 6858) 
οὐπι ΓΧΧ Τητε. νϑῖΣ αἰΐδβ βδϑρίτιβ πλήθω οὲ ἐμπλήϑω νετῖδ- 
τῖηῖ, Κ ἐρίδμδ8 Ταρδοηδὲο: νἑαοδὲξ ἔεοεπι δ δαΐε αὖίέμν ϑαρεη-" 
ἐξα. Ὑιάδ αυοᾳὺθ Οαρρεοζὲ ποέα5 ογέξέ. ν. Θ0. 86ρ. ΧΥ͂, 7.9: 
ὩΔῚ ἀο Μισωίΐο ἀϊοϊταν, 0011. 11. 12. 16, [)6 ογδαξέοπα δα ἐδ» 
ἴων 4 ΝΙδοσ. ὙΠ], χὅ. ὁ πλάσας ἀνθρώπου γένεσιν, 

ΠΛΑ͂ΣΤΗΣ, “Ἐοίον, "ριωζιφ,," Κογπιαῖον,, ογδάξοτς Ὑμὴν 
“Ἵφι. Τλεοαι 168. ΤΟΧΤΥ͂, 8, “4. Ζαονϊ. ΧΙ) χ5. -ο ἼΣ, γΗρδ, 
“4. ἃ ϑᾶα, ΧΧΙΑΙ, ὅ, γιά δαρτα 8. πλάσσω. ᾿" 

ΠῚ 

[ 



ΟΠΑΑ͂ΣΉΓΕ “τ ΠΑΑ͂ΤΟΣ ᾿. 5885 
ΖΙΔΑ,Ι͂ΣΤΙΓΕΞ, ἴαμα 6 ἑμρὸ δ ἐδνίδἑ διμορόηϑα ," σμὲ ρον 

ἴω ἐπιροπξέμν, δεαίογα. ϑᾶρ. ΧΙ,- 45. ὡς ῥυπὴ ἐκ πλαστίγγωψ 
ὅλος ὃ κόσμος, ἰδασύδτν πιοθτηθπῖαπι ὁ δίδιοτίϑ ο10}8 πη πάτα, 
Ὑιάο οὲ 2 Νίασος. ΙΧ, ὃ. ἩἩεεγοῖ. πλαστιγξ,. μάστιξ, ἢ τοῦ ζυ- 
γοῦ τὸ ἀντίῤῥοπον, καὶ τὸ νῦν λεγόμενον λίτρα. 

ΝΑΜΊΑΝΌΟΣ, ρέαέαπερε, αἀγδον, ἃ πλάτος γ06] πλατύς, α 
ἐαίε αἱ ειδὲα γαπιὲδ δὲ ζοἐἑξδ δὲο ἀϊοέα, φιόδιια ἱπιδταπι ργαεδεξ 
φταξίδοίπιαπν, ἀαδο μὲ »σπέθ8 σϑοέέσαὶ ργο ὠπιῦγα ροπάαπέ. ἃ» 
ἐο »ίώπ. ΧΤΙ. ο. 8. πε, φμογομα. ϑγπωπ, ἘσΒβ. ΤΥ͂, 1τ5. πλάτα- 
ψος ἐπισκεάζουσα. Ῥέαέαπμα οδωπιδγαπδ. --  Ἰθογν. Οθπα. ΧΧΧ, 
ὅ;. δὲ φαοᾳφυο Ολαίά. 8γ», οἱ γαδα νοσοῖὰ Βθῦτ. ἂδ ρέαέαηο 
δοσερεγυῶῖ. Ὑ1άθ δὰ Ἀ, }, δοδοηπεξεσεγεπι. . Οου ες φαοηύα 
δι, ΧΧΙΥ͂, 16. Οδοιίδε νἑβοίονς τΐῃΐ πλάτανος ἃ ΓΧΧ βοηα 
8) αι ϑϑῖχαο δαμιθέτιιπι 6686 ργῸ οπιρέδιιδ αγδονῖδιι6 αἰξοηιὶῖ 
ἐηγεριζογέδ, αὐ δοἰξωϑ επιδγαθ δεπφοίο οοπιπιοπαϊαγιαἶΐδ.. 

ΠΑΜΤΕΙ͂ 4,, δο. ὁδός, νέα ἰαία, μίανεα. Ἀϑαδὲν ζδπθ- 
δέγα, Ῥτον. ΥἼΠ], 6. απὸ γὰρ θυρίδος --- εἰς τὰς πλατείας παρα--: 
κὐπτουσα: Ὁὺὶ γ6] 29υε ἀθ φμονὲα ἐοοο αὖ οπιρίδιωα ἐαέογέδεο αἔ- 
γόπὶ σαοίρέσηέα ΘΧρ] ἰοαχαπε, αὐξ ΄υοα τ: ΒῚ πιδὲ ἰδ ρΙδοοῖ, οπ|18-- 
86 ψοΙ 18 "ΣΝ 93, 4146 ψῈ] ποι ἱῃ το]! δροραπῖ, νοὶ] ᾿ἰηριᾶ 
γοΙηΔΟΌ]8 ἐχρείπιθγ θὰ ν]θραηξ, εἰς τὰς πλατείας, δδηϊθης 
εἶδα τοῶρί6 Ἄἐχοσηδηάδο οᾶτ8α, δἀἀϊδετιοἴ σογρο 55. 0}5. “ γηΠ), 
ἴῃ ρίυν. Ὠ4Π,- ογαδ. Ῥδβαῖαι. ΧΥΤΙ, 4βθ, 166. ΧΥ͂, 5. ἘΣδοΝ. 
ὙΙΙ,.19. - ΠπΕχθ, ΑΠίαρα, ποίιθὰ ὑτοὶθ. ϑγπιπι, οι. Υ, 1. .; 
1ερῖ8686 ῖο νἰἀδίογ νοσθηὶ δὰ σάϊ: 056 ἘΈΒΟΙΕΊΒΗ » {8 δρδ 
“μέαπι δἰραϊβοκι. [τ Διοίδιιθ. 894 τηῖδὶ ροιϊΐα5 δγηιπιαοΐιε 
οὔπι “γαδε ἸΞΧῸ ἀθ 'ρδο ἐγαδέτε 10 86}16Χ1886 ν᾽ ἀδῖαν, δ 4ιέθπε 

δροοιἑαέογον ῥγοδρίοίμπέ. Οοτῖθ “41γαδε τοἀάϊαϊι δίλως, ἐγ 

οἶδ... ὨᾺ). οἐνέέαϑ. Ῥτον. ἸΧ, τά. - 5. Οϑη. ΧΙΧ, 2. Ταᾶ.. 
ΧΙΧ, εὁ.. 17. 20. δὲ δὲδὲ βδορίυβ. δὶς. ΧΧΤ Τ, 21. ἐν πλατείαες. 
πόλεως, ἐπ ξοτο, Ἐ. 6. ραΐαπι, ρμεδίδοοΘ. Ορρομπῖίοσς ρϑοοδιῖδ 'π 
δοογοῖο οἵ ἔθηθῦυ 8 σοπηπι 8815. 

. ΠΑ {ΤΟΣ ἰαξέμαο. "πΌτα, ἐσγνα, . Ὧι. ΧΤΤ, 4. 666, 
οοά. Ολέε. ἐν τῷ πλάτει τῆς γῆς. ϑΘῃη8θπ), ΘΧΡΓΘββοτιῃῖ, - ἢ3, 
ἐαγναίεγα. Οου, ΧΧΧΊΙΙ, ,5..32. - ἔπηῦ, ἑαδιία. 7πο. Ῥτον. 
1Π. 3. ἐπὶ πλάτος: ἴτα χαοᾳυο Ἰδρίταν 16 Οοά. “55. Ο)ίαι͵ 
δἰδία δα, Ἰοοῖζοιδια πλάτος νἱτἰοβάτη 6886, οἵ 'π πλακὸς δπιθῃ-. 
ἀδπάδηι, 4αδηι λπθὴ σοηπΐδοΐαταπι, 4υδάηηδπι ΡΘΓ 86 ἔδοϊ- 
16πι.. Ὠὰπο τορυάϊο. Νίαπι ζαζίέιεϊο οογαϊ δ δὲ ἑαδεῖα οογά ἐς 
Ῥαατι ἀϊβοτυμῖ, τ6ὸ γίάθο, αυἱᾶπὶ πλάτος 'π 141} οτδιῖο- 
ἰδ ϑοτῖθ ρϑὺ ἐαέαπι ἐαδιιδαπι σοτιὶ ροβεοῖῖ, Αεοθᾶΐε, χυαοὰ 
Ἡϊεροηγπεδ 'ῃ αδασ. νι τι. Ὠσπο Ισουπι 18 Ἰαυἀοῖ : αδσονγὲσ 
δο δαήι φρον ἐαεξἐμαέπδην οογαἐα, - ᾿Ξ “δ, ρίσημέμαθο ἰαξξαι 
ἐμ ἐπὲδ. “φι. ϑγπιπι. Ὑλεοα, ΕἸ: 1 ΧΧ 168. ὙΠ], ὃ. - 2η5. Ηδ.- 
1,θ0.- Ὠνγ, οἰδίαο. Τλεοα, Ζαοὶ. 1, ἃ, εἰς πλάτος. ΝΝοῦ πι8]6 
ᾳυοαὰ δοιβιι. « μη 5, Ομ]. Βιϑάτ. ΥἹ, 3. - 27, ομρογεία, ἰξ. «(5 

: ᾿ς 2.2 



σι ὁ ΠΛΑΥΤΥΝΩ ἡ" 

ἐγρέμωϑ. ἴε5. 11,0. ΤΠεοά. 165. ΧΧΧ, γἱ ΨινοΡΊ απο ἴερσόσθηϊ Ἀπὸ, 
- πὴ, ἐφέμδ. Νεβεπι. ΠΙ, ὃ. ΧΙ], 57. - 5πὴ, 2αεῤέμαάο, Ὅ6α, 
ΨΙ, ι5. 0 ΣΤῊ, 1γ. Επχοά, ΧΧΥ͂, 10. δὲ δι"δὲ βδερίαβ Αἀάδ 
'ΑΆ{ι. ϑγπυπ. Ἐπδοι. ΧΙ, 5. - 5ΠῸ. Ρέαιεα. ΝΕΒδῶ,. ΥἼΙ, 5. 
Ῥχδόϊοτοα Ἰθρίτοανς Ῥτγον, ΧΧΊΙΙ, 20. ὩΒῚ νϑσῦὶβ πλάτος τῆς καρ- 
δίας Ὁ1811 ξεβδροπᾶεδι 1 ἴοχῖα μϑῦγ. Τλοβυπιῖα δυΐῖθιι 80 π| 860 

ΓΠςΌ ψοτθλ 6 ε8ρ. ΥἹ, 5. Οομξεν Ζασρόνεπι δὰ ἢ. 1. Αἀᾶδ ἃ Νίδζο, 
εν ΣΧ, ὃ. ΧΙΙ, 16... ἜΣ 

,᾿ ΠΛΑΤΥΝΩ͂, αἰϊαῖο, αμρθος . ἴω, οδάμοον, 50. αὐὲρο. 
Ὥδυι. ΧΧΧΊΙ, 16. υδὲ ἐπλατύνϑη Ὁ Αταδα τϑοῖθ νοχετιγ: 
οὔδειιδ. [αοέιια 68έ. -- ὭΣ 9, 7 γέσεα. ὅγπιπι. Τιενῖι, Ί, 21. πε- 
σελατυμένην, ὉΒὶ ντάδηάτιβ δδὲ Τορέβαμοοηξιδ. -- τνλΒ (π ὉὍτο ν) 
᾿ὉπαΘ6γ. δτθαι, 11, )δ. Ηΐο Ἰδροόσαως πὴ5, γοδέϊέεο. Οαρροίϊο 
ἦπ Ὡοέΐα ογἑδέ. 84 ἢ. 1. νὰρ. 520. 16 6.886 νἱἀδηῖον πῦ8, 4υοά 
οὨδϊἀαῖοθ δδὲ πλατύνειν. - ὙῊΕ, δσγώπιρο, Οοπ. ΧΧΥ ΠῚ, 14. - 
τε. (ἱ. Ἰωςν. ΧΙΤῚ, 7. - ΠΒ Σ ΠῺΒ : πη, Κ14], ΡΙΒ. δὲ ΗῚρΒ. 
Ῥοϊοίο, ἰἴοτι ὐἰαίο, δὃχ ὑδὰ ]. φγγέαοαθ οὲ ολαϊά. ππὰθ 
ΒΡ 8ῖ. 2 6δὲ ἑαξέἑμαο, 1) αν. 1Π], αἱ σευ. ΙΧ, 47. πλατύναι ὃ 

᾿ ϑεὸς τῷ ᾿Ιαφεθ, αἰἰαέφ" Το Ἰαρμθῖο, 80. ῥοβεοσιξαΐθην δαΐ 

τὴν κατοίκησιν, δὶ Πορεππιῶ ἐξόν οοπξστι ἀτδρ. 99, ἐΐδονα- 

ἦδπε, πιργιέγέοιεπι 6686. θαι, ΧΙ, 16. πρόσεχε σεαυτῷ, μὴ πλα- 
τυνϑὴ ἡ καρδία σου, οἂνθ τ1δὲ, πα αἰἐδαέθέμτ' σοΥ τιν: ὉΡὲ ῥτὸ 
πλατυνϑῇ Δ}}}1|ότῖ Βαρϑηξ. πλανηϑῆ. Πλατύνεσθαι ἡ καρδία 
δυΐρηι ἀϊοίτωτ, φμαπαο ζαοΐΐα αἰξφωὲα οὐλίνέδοέέων, Οοπξ, ΤΠ δυῖ, 

οΨΊ, (2. 860..οοὐ, 4126». οἵ δ, “Πα, ΌΣ π 181} οἱ ἰπ όχι Βεῦτ. 
Σοβροπᾶδθξ, 181 δὰ νόοθπὶ πϑϑ τοξοχσο ν6]18. Ῥτον. ΧΧ, 22. 
ΧΧΙΨ, 28. μηδὲ πλατύνου σοῖς χεέλεσε, ποῆητο ἀδοίρέαθ 8. ἰα- 
οὐδ8 ΒΘΙΠΙΟΏΡΏ8 ἴωἷ8. Αἀάδ ὅγπιγε. Τοῦ. ΧΧΧΙ, 27. εἰ ἐπλα-- 

. φύνϑη. (510 Θαξπι ὨΘΟΘΒΒΔΣΙΟ βοτῖδαπᾶυπι εβὲ Ἰοοο ἱἐπιρταβεὶ ἐ- 
πλαθϑύνθη., ἤυδ8 Ἰθοῖῖο νἱτῖοδα, 4πδπὶ οἰΐδηι τϑὶϊπαὐξ ρΡσὸ ππο- 
τοϑυο δαλγαέέξωδ, εττοιϊθυβ τγροιϊμϑίδσαμι ἀπηιπιογδηάδ 681.) 

ς ΜΜοπιξαμοοπῖμδ 101 σου οἱ Ἰορ οι ἄυτα 6886 ἐπλανήϑη. Τηρδηΐο- 
48 ηὐϊάδαμ σοηΐδοῖατα, 4086 ναγβϑίομρ ΑἹθχαηάσίπα οοηβτ-. 
χχρατὶ ν᾽ ἀοίοτ (002 Ἰορίτανς ἡπατήϑη), 864 ΠῸ11Ο τηοᾶάο πϑοαδβδᾶ- 

᾿ χα, ζαἶξ. Ὀαδοῖ Ζασέαέωπι.εδέ, ηυᾶὰ νοτόϊοηο, 4086 δρεδτίδ 6 
ϑγπυπαοῖΐο ἀοδυτηῖα εβὲ., τδιϊοηθ ΒαΡυΪ᾿ ἔοχπιυϊαο Βϑῦτ.. ἀν 
Ἰαξαέκιν' 007), 8. ἀϊαέαέξο οογαδ, 4π86 διιμάσπι βδηβαπι Βαθοῖ, 
᾿Οουξ. Οἰαε5. Ῥλϊοί. δ. Ρ-. ατ09. ΩΒ δυῖδηι οἑἑαἑαξέοπὲδ οἰ ραϊο 
Βοδίϊοσθπι βάρθτθ, ἴδιὰ ϑαρτᾷ 68 ἃ τη οδβεζνδίιιση. Ὁ 5ΠῚ: 
5, 4] οἱ Ηἰρβ. 5. ΤΡ], ι. εἰσηκουσάς μὲ ἐν θλίψει, ἐπλα- 

'τυνὰς μὲ, διά ν]811 πὶ ἔῃ δϑθηοϊίουθ, ἀϊ]αϊαϑιὶ τθθ, Ἐ. 6. 
᾿ὩΟῺ Σ, ὁ, ἠἰξέαγαϑέξ πιδ, οἴ βέρίξμδ ἱπιοτρεδιαδῖοβ θὲ, δδὰ: {δε 
γαδίὲ ἐς ἀπρι δέξία. Οοπξ, Οἰαδοὶξ Ῥλεέϊοὶ. 8. ν. 968, εἴ 1109. 
Ρε. ΧΧΧΙΨΡ, 24. ἐπλάτυναν ἐπ᾿ ἐμὲ τὸ στύμα αὐτῶν, ἀϊϊαϊαταηξ 
οολῖτϑ τη6 Ο8 8: πι, 4110 Ἰπδτοπγπιΐοθ βία ποδξοτς ρδέμέατιϑ ἐπ 

 «διδέαίζο δὲ ἐπιχαερεκακία, Ο01]. 165. 1071], 4. Ῥε, ΟΧΥΤΗ͂, 
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52. ὅταν ἐπλάτυνας τὴν καρδίαν μου, ηυδηᾶο ἀ1]δἴα8ι: Β. 6. ε:- 
, λιαγαϑέὲξ οοτ θῦμα. Οοπξ, δίδπογεπι δα 4 Οον. ΥἹ, 13, ρμᾶρ. 

449. οὲ Κ ἐέγήηραπι δὰ 1685. Γ,Χ, 5. Ρ. δ06. εἴ ν. πλατυσμός. 168. 
Ὑ, 15. ἐπλάτυνεν ὁ ἔδης τὴν ψυχὴν αὐτοῦ, ἀϊ]αίανιι ἐπ βετημ8. 
ΔΌΣ) Β081)., ἢ. 6. ἑπδαέαδεδὲ ομρέαέέαέα αγαἶδέ. Οοπξ, ΗΔΡ. 
1, 5. εἴ ν. πλατύψυχος. «41. Ῥε. ΧΧΤΙΥ͂, 18. - 5πὴ, ἐαέωμδ. 165 
τοῖα. 1,1, δ8. - δῷ, οδἑῤφέδοον. 7πο.. Ὠδαῖ. δὰ 12. μὴ πλα- 
ευνϑῇὴ (ὈΝῚ Τοπεί, ἰΐθγυπι νἱεῖοβο σελαϑυνϑὴ εἀϊ ἰτι8811) ἢ καρο 
δία σου, καὶ ἐπιλάϑη. δὰ αὐθω Ἰοουαι ϑολανζεπδονξίμε: ἘΠ 
8αθο Ἰδοῖο Οοά. “1216ς. ᾿πῖδεροϊαιῖ 6 Ἰοοο 8ϊπ|1}} οδρ. ΧΙ, 16. 
Οὐοπῆ. βῦρτα 5. "8. - ἔπη, ὀπιρέξοο, ἐπέγίοο, Ἰατεαι. ΤΠ], 45. 
τας ὁδοὺς αὐτῆς ἐπλάτυνεν. Εἰδτα εἰρυϊλβοαιϊίοηδια σουρο ἔγίθι6-- 

τυπῖ, 41:86 δι ρογοϑβῖ ἴῃ οἴ. ὦ οἱ ΣΧ, νία τέρα, απιρία, 

αρορέα. ἃ Νῖίαοο. 1Π1|, 15. ἐπλάτυνε (απιρἐὑποανέξ) δόξαν τῷ 
λαῷ αὐτοῦ, τιαρίᾶπι οἱ πιυ]ῖδαι ρ]οτίδπι οοποὶ αν Ῥορυ]ο 
580. 146 ϑγτυ. ᾿ , 

᾿ΠΛΑΤΥ͂ΣΣ, ἠαέωα, ἀπιρίμδ. Ὁοτι, ἘΠ ΡΒ. ἐέέαίο. ϑγπιπο. 
Ῥε, ΧΧΙΨΥ, 18. πλατεῖαι. - Ἀπὸ, ἑαέμδ, Νέδα. ΤΥ, 19. ΙΧ, 
99. Ῥβαΐα, ΟΧΥΤΙΙ, 96. -- 5.5 5Π, ἐαέμδ. πιαπέῤδμδ, Οεα. 
ΧΧΧΙ͂Ρ, 21. 1 Ῥασ. ΕΥ̓͂, 4ο. Νοῆεπι. ΚΙ], 4. - υ;85 3π, δεν 
πιθπ8 απέπεα. «ἴω... Ῥτον. ΧΧΎΥΙΙΙ, .5. πλατὺς ψυχῆ. - Ὑιάο 
ΒΏΡΓΤΔ 8. ἡ. εὐρυχωρορι ' ᾿ 

ΠΛΑΤΎΣΗΟΝ Σ. ἐαξἑμαᾶο, αἰὐϊαξαξέο,, ἔοοιε δαέμα, εξ 
Χορ Βοτοθ, δὲ ἀθ ροσἄϑθ' δἀ μι δοῖυσ, ἐσοξίέία, σαϊμαίιτη. 
ΠῚ, ἰάθιη, 2 ὅδ. ΧΧΙ, 20. ἐξήγαγέ μὲ εἰς πλατυσμὸν, 6ἀα- 
Χιῖ τ6 ἴῃ λατιπἀίποιι, Ὦ. 6. ἴπ ζοσεπι απερίμηε δὲ δραἰέοδιπε,. 
9011. Ῥς, ΧΥΙΙ, 22. Ῥ8. ΟΧΥ͂ΤΙ, δ. ἐπήκουσέ μου. εἰς πλατυ»- 
σμὸν, ὁχαιάϊνιϊ τη δὲ δἀιχὶξ ἱῃ ἐοσιπ ἰαέθ ρᾳέοπέοπι,, Ὦ. δ. 
Ἰθογανιῖ, - Π3ηη. 8. ΟΧΥΤΕ,, 45. ἐπορευόμην ἐν πλατυσμῷ 
δὴ ΒΌΪατ λπ ἐασέξέέα. Οοπῆ, πλαεύνω. ϑίῖταο. ΧΙΨΙΙ, τ. κα- 
τέλυσεν ἐν πλατυσμῷ, ἀλνοτΙδδῖθδ. οδϑὲ ἴῃ ἐαέξέμαϊἑπε δοὰ αξέα- 
ἑαέέοπδ, Ὦ.. 6. ζαέθ νοσπαν ἕξ. ᾿, 

ΠΛΑΤΎ ΨΥΧΟΣ, ἰαΐμδ απέπεα 4. εἷἰδοίοἰένῖο, Ὦ. 6. ναϊαφ 
ἐπλίᾳπϑ,, ἐἑπϑαξίαδιϊ,δ.ι ὯΞΔ Ἀγνγ, ἐῳπιόπδ απέπια, Ὦ. 6. ἐπδα-- 
ἡαδλδέθ, βϑουπάαπι 8]108᾽ ἴητι; ἐμπιξάμο, ϑωρογῦτς. ὅϑγνηπι, 
Ῥτον, ΧΧΥΙΗ͂, δ. ΤΧΧ :0ὲ Βεαῦοηε ἄπληστος. Οοηξ. πλα- 

ΠΑ͂Σ ΓΖΑ͂, φεούλτφχειπι 8. δογιέοκέμπε ἐξ, σογόπα Ρἱοοεὶδὲ- 
ἐδ, πος, οἱάαγὲς. «Α4ε. Ἰλοοάοι.. 1.5. ΧΧΥΙΙ, 58. Οοοῖ, 
Ῥαφολαζξδιίτι 6 Οὐνοι Ἰεῦ. Ἰ. οαρ. ιϑ. Ρ. 57.. ὌΝ ἈἊΥ 

ΠΛΔΕΣΙΩ͂Σ, “ῬΙοίαῳ, δἰάμε 80 ἀδέγως ἐπῖ 06 Τα ὶ αὐ 
οαμάωπι ατέοῥἐδ α ρέμγέδιοα ρἐοἰδέθ, »μῖρο. δορέοπι,. δὲς αἱφέιι, τ 
Ῥγίπιωπν πανραξέοηἑα ἐσπιριε8 οδέδη απ (ἃ πλέῳ πανέρο). {811- 
"8 Κενρέϊαο ἀϊοϊτατ. ΠΏ». Φἴχω. ϑγπιπι. Το», ΧΧΧΥ ΠῚ, ὅ:. 
πλειάδος. ὅγπιπι. ἼΠοοα. Απιοβ. Ὗ, 8..- ὡν. 105. ΤΧ, 9, 8ε4 
Υἱάδεας δὶ οτἂάο ποπιΐδιαι ρμοτεασθαέυθ, υἱ δάϑο πλειαδὲ: 

-ν 
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5.3. ΠΑΡΙῺΝ «-- ΠΑΒΙΩΝ ΕΠΗῚ1 ἢ 

φυοήεο ΝῚ 555 τϑἔοσθηδιι 811, Ἡριγολίαιε ιν. ̓ Ωρέων 60} 
πο [μοκβοῖ: “Ἑνοῦνται δὲ καὶ ἐν τῇ Πλειάδὲ ἑπτὰ ἀστέρες συνγξ " 
χεῖρ καὶ καταπεπυκκωμένοι πρὸς ἀλλήλους, οὐχὶ δὲ ἐξ ), ὅπερ τι-- 
ψὲς (ν. Ο. δωξάσε: Πλεεὰς, τὸ ἑξάστερον) οἴονται. κεῖνται δὲ ἐν. 
ξριγωνοεεδεῖ σχήματι. Αἀάςε δίοπιον. 1, α΄. 480. οἱ νιἀδ Κοδδίμπι 

- δίμφεν, δὰ Ῥέγριδ, Οδοτᾷ. Ἐ, ι57. 
ΠΑΔΠΏΩΝ, απηρίίον:, οορὲέϑαΐον, πλεῖον, Ῥέωσ, ΡΓαδοέαπ- 

᾿ἐξωϑ, ΟΟΩΙΡΒΙ. ἃ πλύς. Φ55, ἔμονωπι, ΝΙδϊ δοὺ. 171, 14. κί πλεῖον; 
ὉΔῚ Δ}}1 πλέον Βαρϑηῖ. -- ἼἘ2 ΗΙΡΉ. ἃ μί3, ἀμδεο. 1685. ΧΥ1, 

 Β. πλείονα βουλεύου, Ἀ. 6. ἀτὰ σοηβατα, ᾳυϊὰ 815 ἔαοϊατιι. Ἢ 
τοχία ΒΘΡ τ. Ἰορίτυτε ΠᾺΡ ἜΜ, αὐδν οονιδέδέιοπι, - ΤΙΣ ΤΙ» πιο. 
μην. ἴοπ. ΙΡ, χῶ. - Ἰξυνο, Ρίηφωδάο. Ῥε. ΟΧΧΥΤΙ, 530. ἀπέ 
κεέιψεν ἐν τοῖς πλείοσιν αὐτοῦ : δὲ ὁπ ὨΟΠΠὨ]]οτατΝ «οητοητία ἰδ. 
δετυπὶ ἃ 30, πιωπογανὲί. ϑεὰ τοσῖηϑ νἱαἱϊ δέογοηγπιμδ Ερίοέ, 
αὐ δι, οἱ  γδἐοί," ΡΔΕ. 660... Ὁ. Π᾿. Ορρ. οἅ. ]ανέέαν. [ΧΧ, 
“ΖΑφούοί. οκ Ομέπέα ἐν τοῖς πίοσειν αὐτῶν. Ουοά αυϊάδηι ποὺ 
ἐπι] ερϑηῖθβ ΡΊῸ πίοόιν ρυϊανοεαώς δοτίρίωπι πλείοσιν. 510 
πατε ἴῃ οἀ, “14. οἱ Οοπιρέμε. Ἰορίτατ. 165. ΧΥ͂ ΤΙ, 4. ΡῚ ἴδιιθα 
Ῥτο πλείονα 8111} τοοῖῖιδ πέονα ἘΝ ρὐγὰ Ψίάο φαοᾳὰο ἱπέγ 8. Υ. 
γ. - Ἣν, αὐλμο. Ὅσοι. ΧΙ ΓΥΊΙ, 80. ἔκλαυσε κλαυθμῷ πλείονις 
βονῖι ΔΟΙΙΙΟΥ 3. νϑβοαιθηἴοΥ. Ιη Ἑὰ. ἤοην. Ῥοτρθγϑηι Ἰερῖτουτς 
“πίονι. Ῥιᾶθ δά Β. 1. ϑολαν[επδογρέωπι. - 5, ἴῃ Ρῥ]ατ. 22» 
χαμίει5. Ἐπχοά, ΧΧΙ͂ΤΙ, 2. Ἰιενῖ!, ΧΡ, 244. ΧΧΨΥ͂, δι. Ῥεῖ, 
ΧΧ, ι. οὲ 4110] δδορίῃιβ. - 9΄0,, περἰδίδμαο, 1ιον. ΧΧΥ, 16. - 
ὩΠΔν γχοδων. 6 Τ,ΧΧΧΙΧ, εἰν τὸ πλεῖον αὐτῶν κόπος καὶ πὸ- 
ψὸρ, ρμγαεδέαπείθ δοτατη ἸΑΒῚΣ δὲ τπο]ροῖία : 001 Ογοέξέο 106 18- 
86 γἹἀδη τον Ε33.}}..ὄ Ὑ᾽Ί᾽146 ΄συοᾳυο δὰ Β.]. ξιοεοπριζἐῤφτεει, Οοουξ, 
ἍΔΕ. ΥἹ, 5. ΧΙ, 41... γϑω, μέρεα. χα Ῥατ. [Υ͂, 46. εὗρον 
'ψομὰς πλείδνας , ἐηνδεδυυαψήραϑουα ΔιΡ]ίοτα. 86ἀ ᾿Ἰορεπάπαι 
νἱάοιον πίρνας, ρέπρμέεα, - ΠΥ, ἀοηπι. κι ὅδ. ΓΧ, 7, πλεῖν 
ον, Ὦ. 6. ᾳφυοδά βϑῆβυπι: αἰέμαὶ ρῥγαθίον ραῆσπι ἀοημπι. Ἰχοοο 

ὩΣ) πιεημεϑοιδέδπι, νἱἀϑηξασ 1661556 ΠΝ Ὼ ἃ τας ἀξ, χοἰ 
ἡμεπι 6686. ἘΠ. ἴοτ. Υ. ιὅ. Δϑδίεγριαπὶ δ΄ ᾿ δἰ πη α]δοτῖθ ΡΌΪ ψοσθαι, 
ὃς ἔστε πλείων ἐπ᾿ αὐτοῖς, δὶ πλείων το Ῥοδῖζινο, ρον πμεέξιεδ, 
Φορίοδιιδγ Ῥοδῖϊυπι οΘβὲ, Οοηξ, ἴ,0ο. ΧΙ, 66. ε Αγοϑεὶξ: ἐἰρ 

. ΕἸανέαπ. Ῥ. άοι. βε4α. 
ΠΑΝ ΓΙ ΝΟΜΑΙ, αἀπιρίδον» 3. πϑ " ΒΕ : 

ἙἘχοά. Ι, 12. 

ΠΑ ΩΝ. 21 123,1, »ίμδ δὼπ, ἀπιρζον, Ῥγαεδέαπεϊον 
φεδ. ἴον, πιρίξωβ διρπι. ὅϑγπιη. Ῥβδϊαι. ΧΧΧΙ͂Χ,, 8. πλείω 
ἧσιί. - Ἀ5Ὰ, πιρἐέἐρ δον. 168. ΧΧΙ͂Ι, 9. - δι, ἀοπιίπογ, 
Ἐς ΘοὮ. ΧΧΙΧ, 1ὅ. τοῦ μὴ εἶναι αὐτους πλείονας ἐν τρῖς ἔθνεσι, 
τῷ πορ διιρλίο8Β δἰπέ, ρῥγασθδβαπέξογεα πὰ βϑαιθυ8. ΟοαπῖοΣ 
ΜΙ δι. ΧΙ, 42, Ῥοερϑγαπι Οαρροίίο ἴῃ ᾿πιϑέΐ. ογἑέξ. δὰ Ὦ.}. 
Ῥ. δ65. Ἰορίδθὸ γἱἀδηῖασ ὨΪ2 Ρῖο ὉΠ". Ῥοιίαθ͵ δδηϑωχα θΧ- 
ῬτΘΕδΕΣΌΜΑ, 

Ἷ 
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2ΧΠ|" ΠΣ ΟΝ, νοὶ] υᾶὰὰ νοοῦ ἐπιπλεῖον, απιρζὲμε, αὅ- : 

γβοαύδτωτι. ΠΏ ἩΙΡΆ. πιρζεὶ ἐξοο. ΟΌῬδμα. ἴ,, 8. - ΔΠν ἀθβοίον,". 
»ναϑέογ. ἴοτθι. ΤῈ, 14. ἨΗΐο΄ Ἰοροταπε "3 Ῥτὸ "δ ηπ.. -' ΠΕ 
ξοδῃ;- 6 Χ 3 Ῥβαΐωι. υΧῚ, 2. - Ὧ53} ἔοτπιδ ΜΝ Ῥϑδ) πὶ. 
ΟΧΧΙΙ, ὁ. ὶάε εὲ 5 Εϑᾶν. ΙΧ, ΄τι. 88ρ. ΠῚ], 15. Ἔπι- 

᾿ς φλείους Ἰορίταν ἂἃρυὰ ΖΤΑμογά,. Ὑ ἢ], 12. τ! ταροεϊαείνω ἐπιπλεῖ- 
στος δρυὰ Τδορ αν. Ολγομοβῇ. Ρ. 20:1. Ὁ. .. 

᾿ς ΠΛΑΡΤΌΟΝΑ ΠΟΙΕΩ, Ρέμνα αοῖο. ἮΝ, Ρέπρ σιοζαοῖο. 
ϑγπιπι. Ῥβ4]1πι. ΧΧ, 5, πλδίονα ποιήσει: πιαρῖς δὰ βϑιβυπι. (86- 

᾿Ἤογαμα Ἰθοῖΐο μαθο δγπιπασῆο Ῥοιλύβ. φοῃνϑηῖῖ, απᾶπι δ]ῖοτα 
πίονα ἀρύὰ οπέζ. ἴῃ Τἴες. ᾿αῖος ἀπδ8. Θχιἐπὶ Ἰϑοϊΐοηδθ., 408- 
Σαπὶ τᾶ δεωβϑυη;. δἰαρδηΐο Ἐχρυλπϊτ, δἰἴΐοσα δὰ ναγϑυχι 
Ταοῖα 6δὲ, 1116 τεοῖθ ϑγιβιίβδοῦο ἐγ δυϊτογ. - ἪΡ Η012 
ΝΙΡΗ. 8 η05», σαὐαέέων αὐἤμο. Ῥτον. ΧΙ, 54. - ΝΙάο ΒΌΡΤΔ ἀκούα. . 

ΠΑΣΙΣΤΑ͂ΚΙΣ οὲὁ ΠΛΕΙΣΤΑ͂ΚΙ, »ζωγέεα, δαορέμδ, γιϑῖο 
ἐοέξφε, ΩΏΞ, δέομὲ ἄοο. 1υᾶ, ΧΥ,, γ. εοο. οοὐ. ὩΟΠΏ 1105 
Ἠοίπι. Νοιὴ 128]6 ᾳφυοδά δδηϑπι. -- 3. “Ἄλλοι Ῥε. ΟΧΥΤΙ͂Ι,. 
χδά. Ιέδ Μοηεξαιεεονξτα. δοὲ ΤἈδοογδέμϑ » θ 400 δβι8 μιουβῖε,' 
Βαρθῖ: τινὲς δὲ ἑπτάκις πλειστάκις ἡρμήνευσαν : πθὶ τινὲς Ὧοπ 
δῇς δυοίοσοβθ νογδιουυηι ργαθοῦσθη Υ. Τὼ, 866" ἐπέογργϑέες 
Ῥραΐπιογμωπν, ααἷθυς Ζ7οοσοϊεέμθ ἷἰπ οοπβοείδοιιάο 500. 
δου οβεδνιδ Ὁ8Ὼ8 δῖ, - ὨΙΣ, ΊΣΖΒ, νέοδϑ ἱπιωέξαδ. “4, 
Οοδ6]. ΥΙΣ, 25. “2... ρέί 145. ̓ Βγδη. πλειστάκις, τὸ 
«ρλλαχώῶς. 

ΠΑΣΩ͂ΣΤΟΣ, ϑαροτϊοῖ, ἃ ΠΤ » Ῥἱωγέπιια, ἤδνι. Ἠ ΡΒ. 
πο γάνμοο: Ἰοὺ. ΓΧ, 5. Τιοροτατξ Ὀ5 50, 4πιοα δοοοροσαπῖ ρτὸ 

9 γρροΐξιιη. -- ὈΛΟ.ν προἰἐξέμαο. 1 Ῥατχαι. ΧΤῚ, 20. 2 Ῥᾶταὶ. 
Χ' Χ, 18. - δὴ, ἄδεια. 169. ΥΙΣ, 22. - 3 ξοετα. δχ 3". Δ. 
Ρασαὶ. ΧΧΧ, 17. 5. Νδοςδ. νΙ, 41. πλείστην ἡ ἔμπροσϑεν 
ἐν τοῖς ἐχϑροῖς ἐξουσέαν ἐσχηκότερ, Ῥὶυβ ΡῬοϊοβῖδῖθ ᾳυδαι δῃῖθθ 
ἔῃ Ὠοδέθδ ναϊδηῖθδ. 

ΤΙΔΕΛΧΤΟΝ, ρίοχερα. προ ἜΡΕΝΣ οσοἰϊαιὲ, Ζηο. Ἐκ. 
ΧΧΥῚΙ!, 12. 

ΠΛΕΧΩ » Ῥ᾿ίσο, προίο, Ὁ" ὨΙν, φοπίον τ 
Ἐχοᾶ. ΧΧΥΙΙΙ, τά. - ΠῚ ἜΣ, οἱδαγίο. 166. ΧΧΎΤΙΤ, 5. πλα- 
κεἰς, 56. στέφανος, εογοπᾶ »έεχα. Οοπξ, Ῥαεοδαδίτπι οἷδ οογοπὲδ᾽ 
11}. Δ 6. 5. Ρ. 57. 

ΤΠΙΛΔΕΊΟΝ, 3. 4. πλεῖον, »ὶμδ. ὉΧ5, ἐμογιση, «41. ΝῖΑ].. 
ἯΠ, τά. - "Π5Π, πιιρέδιισι, ϑγπεπε, ΟΟΒ6), ΥΙ1, 17. « γγΩν, τως 
τπδαπέϊα, “κι. ϑγπεπι. ΟΟἘ68]. 1, 5. 

ΠΑΖΟΝΩΑΖ4),, αδιμσιάο, ἀμθογ., Ρἧμϑδ λαδεο, ἴϊ. ΕΣ 
εἶανο 7) αεῖο, οδιιπδαπέον σπιδέέο. ἭΝ, Ργοέοπιβο. Νυπ, ἸΧ, 
22. ἡμέροις πλεοναζούσης, Ὦ; 6. ὑπίορεὶ. - "ὯΔ, ἀοπιμδ. Ῥτονς 
ΧΥ͂, 56. ἐν πλεοναζούσῃ δικαιοσύνῃ. γιάδεπεας Ἰορ 886 ὨΙ32, 

: 661}.. ο. ΧΧΙΧ, 4. 6., διοϊίο νἱάδπξαν Βαθοὸ σδϑυθα Ῥτΐπιο 18 
Σολτρῖμθ ΧΡ Ἰοδιι Ομ 8 ἐδβᾷ ϑρροβίϊα 1115, φυδα ν. 6. δε" 
φυυπευχ; ο(χοις δικρίων ἰσχὺς πολλή. 5 »» αεἰάο. 4). 68» 
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᾿ΧΥ͂Ι, 52. ἐπλεόνασεν. - Π5γ5., ἀπιρέωπ. Ἐθ οι. ΧΧΤΠ, 52, 
- πῆρ, γοαμηπσοπεῖα. Ἐχοά. ΧΧΥῚ, ιἡ. - ἢ), γράμμα, δὼ» 
»εγωωθ δωπι. Ἐποά. ΧΥῚ, ν8. χ3.. Ναμῃ. 1, 46. 48. ᾿- 5), 
γημέξειϑ. Ῥατ. ἈΧΙΨΝ, γι. -' 5.1. 53, Κδὶ δῇ Ἡ ρΒ. Νύα, 
ΧΧΥῚ, δ4, “84π. ΧΥΠΙΠ, δ. 1 Ῥᾶσγ. Υ, 25. δὲ Α]101 βαδρίυδβ. - 
γὺϑ, πεέέεο. Ῥβαῖα. ΧΙ ΤΧ, 30. τὸ στομὰ σου ἐπλεόνασε κακίαν, 
ο8 ἴυπὶ αὐμηααπ αν δηπιξδὲξ τι) λτὶατα. ἡ Ἐππάγ, Ὑ1Π1|,,)γ7. ἀμαρ- 
εἰαι ἡμῶν ἐπλεόνασαν ὑπὲρ τὰς κεφαλὰς ἡμῶν, ρβοοαῖα ποδίτα 
'χεμέξρώσαεα δωπέ ΒΌΡΟΙ οαρὶϊα ποδῖγα. 8:1... ΧᾺ, ὅ, πλευνάζειν 
λόγῳ, πιμέξἑα νεγδὲδ μέδ, ργοσάσεπι 9546 σα ἰοφμοπάμπι. κ Νίδρο. 
ΕΝ, 35. πλεονάζειν τὸν σερατὸν, δχοτοϊ(Ὀπὶ δωρρέογο : αυοῦ }0- 
ἐγῥέμδ }. 1. ο. 70. 8. .. ἀἄϊχιε ϑεραπεύεεν τὴν δυναμεν. 1 Νίδιο, 
Χ, άϊ. καὶ τὸ πλεοναζον. ϑγύμδ, δ] 16] οῖο μυο, τταπδίμ ει: 
4 φωξαάφιξα πιλλὲ ἀοὐδέειν. 2 Μδοο. 11, 53. εὔηϑες γὰρ' τὸ μὲν 

. φερὸ τῆς ἱστορέας πλεονάζειν, 5ἴυ]ζεπι 681 ἰπ δριτοπιθα ῥεϑο[ὰ- 
εἴοπε πὲγιὲδ ργοέξαιεπι 6686. δὲ πμοίέασ εαἰἐρΥγδδδεοπδο ἔασεγε: υὐὶ 
“σῷ ἐπιτεμεῖν Ορροπῆίατ. 

ΠΑΕΟΝΑ͂ΚΙΣ., ρμίμνίδα, δαορέωθ. ΣᾺ, 51:6. ἔοσιι, 
Ῥπβαϊαι. ΟΧΧΥΠΙ, κι... - ΟΥῚ ρΡ]υτ, ἔοεπι. 168. ΧΙ ΤΙ], 20. - 
ὨΪ2Ὶ 295, πιωδέέδ. νέοέδιιδ. Ῥβαᾶα. ΟΥ̓, άο, Αἀάε ϑῖτδο. 
ΧΧΧΙ͂Ν, .2. ν᾿ 

ΠΡΟΣ ΠΑΖΞΟΝΑΓΚΙΣ ΚΑΗΙΡΟΥ, σφαρροηιρθνο. ἴῺΔ 
5 ἘΛΌΨΡΒ., δέξαγι νἐοέδιῥα πιιεέξέδ. «4. ὥομεὶ. Υ]11, χὅ. υνὶ 
νἱά, ῆοηἐαπμοοπέμϑ. 

ΠΙΕΟ ΝΑΣΩΗΑ, νεοαμπάαπέεια, αδωπάαηεία, δορία. 
Ὧν ΠΡ, σαρέμγα τεϑέάμα,. Ναιι. ΧΧΧΙῚ, 52. ἐγενήθη τὸ 
σπιλεόνααμα τῆς προνομῆς, δταῖ φτορία τεβϑίἀάυδ ὁχ μρτβϑθ»- 
ἃἀαϊιουθ. " ἮΝ 

ΠΑΖΟΝΑΣΊΜΟΣΣ, αδιπααηέξα, γοσιμιαπεέίᾳ, ἴἴθτα ἐεϑὲς 
ζα ἤγωρωπι, οοπώδ. ὈΔΩῸ, πιρέξέρίσαεέο, ἴϊ. ἔοσπμδ. 1ιονὶϊ, 
ΧΧΝ, ὅγ7. ἐπὶ πλεοναομῷ οὐ δωσεις αὐτῷ τὼ βρωματα σου, δὰ 
δ απιὶ ὩΟΏ. 480 18. }}}} οἱδὺδ ἔμοϑ, 8. ἔγυροϑ. -- Ὠ 3 ἢ. ῥούπωδ, 
1,εν, ΧΧΥ͂, 50. 6εο. οοά, Οχοη. υδὲ τοϊίαυΐ πλῆϑος Βαβοπῖ, 

“πο. ἐπ ἴσα. οἰ ΧΧ Ῥτον. ΧΧΨΠΠ, 8. ὁ πληϑυνὼν τὸν πλοῦ" 
“τὸν αὐτοῦ μετὰ τόκων καὶ πλεονασμῶν, ϑδυροπβ ἀϊνίι188 δι.89 

. Φπι ὑϑυτα ρδουῃΐδα δὲ ἔγαρυηι, Εσϑοι. ΧΨΠΠ, ισ. εόχον καὶ 
σιλεονασμὸν οὐκ ἔλαβε πδωγάπι ρασατῖΐδε εἴ ἤιεσιεπε ποι δοοθ- 
τὲς. Υἱ᾽ά6 εἰ Εζϑοι, ὙΠ, 8. ιὅ. ΧΧΤΙ, 1ᾳ. 265. Οὐνμἐξ ,Μ5. 
«γοπι. πλευνασμὸν, αὔξησιν. Ἡδεγολέωδ: πλεονασμὸς,, ἐπίδοσις. 
«Βαίδαπιο αὰ Ογεοφοτγὶὲ Ν,Νηδδοηὶ Ερεέδέοδαηι (αποπέσαπι: Πλεὺ- 
γασμὸς μὲν οὖν ἐστιν, ὡς ὅταν τὰς δῷ τινι σῖτον ἡ οἶνον, ἢ 

" ἔλαιον, ἢ ἄλλο τε, ἐπὶ τὸ λαβεῖν ὁμοιογενὲς πλέον τοῦ δοθέντος. 
ϑυβδιϊοῖῖ Ρ60]ο ροβὲ: ὁ δὲ τόκρς λέγειαε ἐπὶ νομισμάτων. Οὐομξ. 
ϑαίπιαδέμπι δ. παθαἷΐο δ. Ὁ. ἦ20. ὉΝδὲ γογοδῖπι1}]6 6886 ρυϊδῖ, 
φυοά, υδίσπηφυς ἰπ 8. 5. ἀυδο Βὰδ νοοδ8, εύκος δὲ πλεονασμθεν 
δίῃλῃ! Ροϑλῖδο γορϑεϊδαϊῃσ, δλίθσα ροσωπέαθ ὠϑεγα , δἰἸϊοχὰ [ μ- 
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σμπ| δι ριλβοθίατ.. “Ψιάε οἱ ἘΣ. ᾿ϑραπλοπω ποί. αὐ “Φἰρωρῆ, 
Νμδ. ν. ᾿ι201. ΄ 

ΠΑΔΌΝΑΣΤΟΣ, αδωπάππο, πιμέδ6. Ἡϊηο: 
ΠΑΙΣΟΝΗΣΤΟΝ ΠΟΙ “ὁ, αδωπααπδι [αοίο,. ἄμρ6ο. 

Π5ῚΠ ΗἰρΒ. Ἰάοπι. εις. ΧΧΧ, 5. πλεοναστόν σὲ ποιήσει ὑπὲρ 
σοὺς πατέρας σου; αμροῦξέ τ6 ϑιρδὲ ραῖσθα ἴωοδ, ὮὨ. 6. 7 εἰξοίο-. 
γδηι δὲ μοέδηξέογοηῆ ἐξ γϑδαϊαϊθέ. ὁ. 

ΠΑΣΟΝΕΚΊΤΘ' Ω, ρέϊια μαδενό ομρέο, ΩΝ ἐπδϑδ ασηιιῖ-. 
Το, φμασδέμε ἀδαϊῥέιιδ δέπι.. ὕΧᾺ, ἰάϑιαι, Ἐμϑοι. ΧΧΙΙ, 27. 
ὅπως πλεονεξίᾳ πλεονεκτῶσε ἢ εἵ νυ ἐμ δηρέμν., Ἡαῦ. Π, 

θ. ὁ πλεονεκτῶν πλεονεξίαν (ῥτο κατὰ πλεονεξίαν») κακὴν οἴκῳ αὖ- 
τοῦ, 4υὶ ἀναγδ τη818 ρέμα ἐωϑέο, σοφμέγίε ἔδυ θα 6 δῦθα, ΟΣ 
λοιποὶ Το». ΧΧΥ͂ΙΙ, 8. Κιν. δὐ ἀναγ γαρίαί. «(φι. ὅγπιπυ, 
Τλεοά, Ῥτον. ἵ, το. ὅγπιπι. Ῥτον. ΧΥ͂, 585. - ἜΩΥΥΣ, ἐπ 
ϑαλαπαπέπ. Ἰαᾷ. ΕΥ̓͂, 11. πλδονεκεουντων. Τδρβθτοτι δχ Ὡθη- 
ΒΌΠΟταπα δθηϊθηῖα ἘΟΡΧ5 ἃ »Υ3. δοὰ νὰ δγγίαοο “γαμάανο 
'ποῖδῖ, 

ΠΑΞΟΝΕΚΤΗῊ ΜΑ͂, δον, φιαθαέϊ5. ἘΝ 1655! 68.. 
1ὉἹ, 11. “4. Θεπ. ΧΧΧΥ͂ΤΙ, 45. ᾿ 

ἬΛΕΟΝΕ ἍἌΤΕΙΣ, ρμέμδ λαδὲρε ἀὐλδδεν ἀναγϑ,,. ἐμοτνὲ. 
δέμάξοσιεδ. ὉΧ5, Ἰάοπι, “2. ϑγπνη. Ῥβα]ιαν. ΚΧ, 4. ϑίτδσ., 
ΧΙΥ, ᾿ 

ἸᾺ ΒΟΝΕΞΙ Α, αἀνανέξέα, ρὲμδ λαδεπαὲέ σωρῥσέέαα, ἴἴ. 
φιαεϑέμδ." ΑἀΔΗϊθδῖας φυοαῦθ ἂς ονιγρέδωδ δοσίογέδμδ δὲ ἐπιρὶθ 
Μμοεξίθ, ηπμᾶὲ δκ αἀναγίλέα θέ ἐμογαπεῖὲ ουραϊέαίθ οὔ ἐγὲ δοίογιρξ. 
»Χ3, ἰάεια, Τυάς Ψὶ, 10. πλεονεξίαν ἀργυρίου οὐκ ἔλαβον, 4μ4ᾳ96- 
δέμην ἀτρϑηῖὶ ποῦ δοοὶρίδθθατ. Ῥβα]αι. ΟΧΥ]ΠΙ, 86. εἰς πλεονε- 
ξίαν, αὰ αναγέεέαπι. 1 βὲέοέξμδ. 564 ταδ] θια Ὦ. Ἰ. πλεονεξίαν ἂθ 
ἑαοέδδ ἀπῖτ ἑαοίογεπι ομέξι ΘἈΡ]οᾶτΘ., 001}. Εοσ,, ΧΧΧΤΙΙ, 
51. ΠῚ ΤΟΧΧ νχὰ μὸσ μιάσματα ἰπϊοτρτοϊδπίωτ, 80. γΥ3, αὐατο 
γέεϊα, εδῖ ᾿ῃνο β}8 λίτοτῖβ χν,, ἑάοέμπι, ΑἸ παδέαδέμδ: πλεονεξέαν, 
δὲ πολλάκις καλεῖ τὴν εἰδωλολατρεέαν, Ρτονοοδιϑβ δά Ἰοδυπι 
Ῥδμ Ερμθ8. Υὶ, 8. πλεονέκτης, ὅς ἔστιν εἰδωλολάτρης. ὶάθ 
οἱ Ιδτϑπι. ΧΧΙ, 17. “4φι,. ὅγγηπι, Ἵπεοά. κυ ϑαα. Ν]Ὲ, 5. 41. 
Ἐχοά. ΧΥΤΙΙ,.21. - η039 νΧ3. 2πο. Ἐχοά ,, ἰδ. - Ὀρη, “νἐο- 
ἰεηέία, ἐπέωτέα, ὅγπιῆι. Δ: ἵ,.9. 15. Η,1γ7. Ηεεγοῆ. πλεονεξία, 
τὸ πλέον τοῦ δέοντος ἐκ τινὸς λαμβανειν. ϑωάαδ: πλεονεξία, ἡ. 

᾿ ὑπὲρ τῆς ἐπεϑυμίας τοῦ πλείονος βλάβη. Ιάδθω Βδῃο ψοοθια ἀρύδ 
Οτδῖοι 8 ἐπὶ τῶν παρὰ τὸ δίκαιον ἀξιούντων πλέον ἔχειν, καὶ τὸ 
πλεονεκτεῖν ἀϊοὶ ἀοοοῖ. 

ΠΑΣΥΡΑ͂,, ἐαέμα, δὲ. δεπέ σοδέαε, δῖ. ἴῃ ΡΙΌτγα}Σ 

οοδέας ἔρδαθ, ἷϊ. Ἰωπεΐμδ. ἸΝοτι βοϊαπι δαΐοαι ἐαέμο οοφΡρογὲδ Ὡο-᾿ 
141, 864 οἰἴδπι, υἱ 141, ἐαέμδ, ταρίδρμβοχῖοο 46 41118 τθρθῃβ, ν᾿. 
ὃ ϑοάϊβοῖϊ, πο δ.ι9, βυιν δ, Δ Βιδεῖωτ.. ρυθμ.. ξογέϊα. ἴοὉ.΄ 

, 15. 80. ἰῃ Ἰαπι 18 τΟΡῸΓ δοῖ. -- ἔΩΧὉΠ, “ωπδὲ, ι Βορ. 
ΤΤΡΝ .19. ὦ υἱὸς σοῦ ὁ ἐξ» λϑον ἐν τῶν πλευρῶν δου, ἢὶ᾿ῖπδ τυ, 
4υἱ εριθδϑὺ8 ἔπόσι: 6 μηδέ ἰα15. δὶο ϑ1::, ΧΧΧ, χι..ϑλαάσον 
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τὺς πλευρὰς αὐτοῦ, οοπιαπᾶο δωπεδοα οἷυδ, οἱ ἰδ, ΧΙΠ, γ. 
᾿ αἰκέτῃ πονηρῷ σελειρὰν αἱμάξαι, 56 {ὡἁ Ο το Δ]ῖρηο ἐππεδεεπε οτυθη- 
Ἧδτθ. - ϑῦχο, δέγαέμηι. ἃ Άσρ. ΥἹ, δ. γ) πλευνὰ ἡ ὑποκάτω. - 
ὩΣν, οδ8., οδδὲδ, Τοῦ. ΧΙ,, ι5. - ΙΜΌΡΕ ρμὶυτ, ὅγπιπι. Εχού, 
ΟΧΧΥ, ιὰ. - ἀν Νύῃ, ΧΧΧΙΙΙ, 55. ἃ ὅδ. 11, 16, ΧΠΙ, 54. 

ἤμο. 1οβ. ΧΧΤΙ], τ5. - νὐκὶ »ὺν, Οδη, 1, 21. 22. 2 ὅ8πι; 
ΧΥΙ, ιὅ. ἐκ πλευρᾶς τοῦ ὕρους, δὶ 2π0. κλίεος Ἀδρεῖ. Κ αἰ. 
ἐς: ἐαΐογε. ᾿ ὶ 

ΠΑΣΥΡΟΙ͂Ν, ἰάθπι. π155}». Ῥδ81πι. ΧΙ Υ͂ΙΙ, 4. τὰ πλευρὰ 
τοῦ Βοῤῥᾶ. - γ9ὺ" οἰαϊὰ. Ρ]υτ. σοσέαο. Ὠδα. Ὑ11, δ. -- Ἴν. 
Ἐχοά. ΧΧΧ,ά. ΧΧΧΨΥΙ͂Ι, 56. - Ἔν χ, ἀοέοσν, ἐογπιθη, Ὦ δῃ. 
ΟΝ, 16. 660. οοἂ. Οὐὲδ. ὉΝὲ ταπιδὴ νος θδσ. ἐὴφαξμναδ οδϑέμπι 

΄ [1 

(σου, 1 ὅ88π. Εν, 19.) ποῖαϊ, πἰδῖ διδίυθτθ πιδ]πλι8, 608 
ΕΞΗῚΣ. ζαΐαγα, δὰξ “ἢς Ἰορίδδ6. - νὺν, Εχοᾶ, ΧΧΥΗ͂, κγ. 
ἼΧΧΧΥΙΠΙΙ, 6. Εξοϑοι. ΧΙ, 6. 26. τὰ πλευρὰ “τοῦ οἴκου, υὐὶ 
ϑολοί. τὰ πάχη. ᾿ 

. Π4Σ' 2, πανέρο. ΧᾺ., νοηΐο. Τοη. 1, 5. τοῦ πλεῦσαι μεὲῖ 
αὐτών, υὐ πανέραγοε οὔπι 115. Οσπῃΐξ, Αοῖ. ΧΧΥ͂ΙΙ, λ4. - 
με, ρέοηξειίαο. ἴ68. ΧΙ, 10. πλέοντες αὐτὴν, παν φαηξει 
ἐμμα, 80. τοᾶτθ. 8:0 ὕδθῃδ ἢ. }, ἱπίοτρσγοῖδεϊ δθπξΣ ἔογιυ δπι 
διοῦτ. ρἐσμξέμοο πιανὲβ ΟὟ βοτθημ οσαϊσου δ. Οδοίογυπι [ἃ πλέειν 
οὐ δοουδδῖῖνο οομδίσυϊτοτ, δὲς. ΧΙ,111,.29. 1 Νῖίδοο. ΧΗ, 20. 
δὲ Αοε. ΧΧΎΙΙ, . 

ΠΔΉΓΗ,, ρίαρα, ἱοέμα, ααπιπώπι, δέγαρ6θ. ἽᾺῚ Ὁ Ρεϑέἑε. 
'ὅγπιπι. Ἠοδ. ΧΠΙ, 14, Τλεοά. Ατιοι. ΤΥ, 10. -- "ἿΠΣ Ῥτὸ πῦη 
ΗΙΡΗ. δπϑη, πεογδο αὐῆρέο. 168. 1.11, 10. ὉΡὲ οἷπο ἀθθιο "19 
δόταμς. - δΊΘ. ἴῃ δη. 6Χ Π3η ΗρΡδ. ευῖ, ΧΧΥ, 2. - ὨΝῚ, λορ, 

- 105}. ΧΙ], 15. μετὰ τὴν πληγὴν. Βδὴ6 ᾳυοδὰ δϑηδιπι. - 2.9, 
«οἶον. Τοῦ. 11, τθ. - πΒλὉ. Νυπ ΧΙΨΥ͂, ὅ»). ΧΧΥ͂, 8. ὁ. 17. εἰ 

᾿ δὲ ὁδδορίυβ. αἀάθ ὅγπιπι. Επκοᾶ. ΙΧ, 14. - ΠΌΝΠ. ποι 
ὅδ. ,.0. - πο, νέγρα. εκ. Χ, 24. Τζοπιον. ἠἰξαά. ο΄, 17. 
σὲ πληγῇσιν ἱμάσω. 81. Ττπιρὲϊον δά Ἰυποποπι. - 3.43, ἀἸοζογ, 
106. 1.111, 5.. -ἕ ἡπϑῷ Ιμενῖς, ΧΧΥ͂Ὶ, 21. Νυμι. ΧΙ, δδ. Τ)ουι, 
ΧΧΥ͂, 5. οἱ 11:81 δδορίαβ. Αἀὰθ ὅγπιπι. 168.1, 6. -- ΠΞῸ ρατῖ, 
Ἡορᾶ. ὁκ π95 Ηρ. ρεγοιδδμβ. ἴδ. 1.11], 4, εἶναι ἐν πληγῇ, 
ὩΡὶ ἰδίρθει πο ἰθρόσυηξ 55. - ὙΡΌ, 2οπὋο. Ἰιονῖι, ΧΙ], 7. 
Ὡδὶ ἰδπιθ ἰδὲ ρσὸ πληγῆς ΒαΡδηξ πηγῆς. Νοὶ ἱπορία αυϊάθαι. 
διαῖυΐ ροδδοῖ, πληγῆς 6886 ἢ. ]. 6 νοο6 πηγῆς οτἴῃμι (Οοπξ, 
να. Ἰροῖ, 1υΔ, ΧΙ, 19.)ν. πῖδὲ οοπέζασιυσι διδάοσος Ἰοουδ 
Νίατο. Υ,Ί, 28. 29. αὶ ἡ πηγὴ τοῦ αἵματος. 8. βωχιιδ δαπρμέπὲδ, 
υο ἡποϊΐος 1116 ἃ ΟΝ γίδιο δβδδηδῖά Ἰδρογδθδὶ, μάσειξ νοσδῖαξ. 
Φοῖοδε ἰΐϊδαμε οὲ ἃ. }, νοοῖ πληγὴ πιογδὲ ποῖϊο δι 11ολ. -- ἩΤῚ9 
Ῥᾶτι. ΗορΆ. ρεογδοομέξογια αἀρέέαξμδ. 168. ΧΙ͂Ψ, 6. πληγῇ ϑυμοῦ. 
- »Ὡ. Ἐχοά. ΧΙ, 1. 2ὈῬῈαταὶ. ὙΊ., 2δ. -- ἠκ) ἴημα, 166. ΧΙ͂Χ, 
22..- ἢ35, δόμοι, Εχοά, ΧΙ͂, τι5. Νυπι Ὗ111,10. 108. ΧΧΊΙ, 
17. - 5, πιωησἠέδεο, 4". Απιοδ. ΤΥ, 16. πληγὴν. 580. οοἁ. 
δα. Ὑἱάοτως πιθζύχα βἰοδθομιδ᾿ θ666,) δῖ 6 Υ. 10. Βαο ἐγδῃϑ- 

- 

ὄ 
[1 



Ν 

ἉἉ 

ΦΜΞΙΟΣ ΠΛΗΓΩ͂Ν --- ΠΛΡΡΙ͂ΘΟΣ 565. 
4 

1886, ν 934. ποπιοπέμπι, Ἐπχοᾶ, ΧΧΧΙΙΙ, 5. νὲὶ δία Δ Ρῖο 

νὰ) Ιοραταπῖ, - ἘΞὼ, νέγρα. ἵτον. ΧΧΉ, 8. ΧΧΙΧ, χ5. 165. - 
ΧΥΧ, 51. ϑᾶρ. Υ, 11. πληγῇ ταρσῶν, ἰδέτω ἐοέμ. δϑίγβϑσ. 
ΧΧΥΙΙ, 25. πληγὴ δολία, πιαέμπι, φμοα αἰέονὲ ἄο]οδα »ιαελὲ» 

πατὶ8. ι Νίαοο. Υ, 2. ἐπαταξὲεν αὐτοὺς πληγὴν μεγαλὴν : δὲ 
πληγὴ δἔγαρεπι ποῖαϊ, πιώπι. Φασγοξέτϑ Ραξέέμγ. Ὑιάο 1014, 

ΨΙ1, 25. ὙΠ], 4. 1)6 φμονὲδ ἀαπιηο, διέπιπια πιΐδοῦ δα οἵ ϑέα ἐϊο 

ἐγ εἐἐθαίπιο Ἰορίϊτως Βᾶδο νοχ 1 Νῖδοο. ΧΙἧΙ, 32: 90], ν. 54, 10. 

1, 29. Ῥλέδα (4 νἱέα, Μοϑὲδ Ῥ. 654. τοσαύταις μὲν δὴ πληγαῖς 

καὶ τιμωρέαις Αἴγυπτος ἐνουθετεῖτο. Ὑ᾽ά6 εταπι Αγοδοὶέ Οὖεδ. 

Ῥίαν. Ῥ. 513. βο.)ι. δὲ Ζοδεμαγὶ Οὖδε. 6 Ῥλέέοπθ Β. δοῦ. ὁ, 
β "ΑΞΙΟΣ ΠΛΗΓΩ͂Ν, αἀΐρπωδ ρίαρίδ. Λ.511} 15. ὑδδέμα μένε: 
ομέϊσμαϊ, Ἦ. 6. φιὲ πηδλθῖμ , μὲ ρογουἑἑαέμν. Ἰευς ΧΧΥ͂, ἃ, 

ΠΛΗ͂ΘΟΣ, πειωῤεέεναο. ΨνΧἘΧ, ἔμογωπι. ΝΒ. ΤΡ, χ5. , 
ἀναϑήσεις τῷ κυρίῳ τὸ πλῆϑος αὐτῶν. 86. ΥΧᾺ ποῖδε ἢ. 1, ἐμ. 
Ομ. ἔμ Ρ6 5) πὰδ πλῆϑος ἃ. 1. σἱραϊβοανὶε εἰἐνέξέαδ, Ορ65 , 68. 

4μέάοπι πιαίδ ραγέαδ. - Ὁ.ᾺΆ., σέαίέο. Ῥβαϊαι. ἘΧ, ,δ. (Χ,4.) 

ὩΒῚ ρὸ π38 πΟΏΏυ}16 106 ̓ 8686 νἱάἀδηῖϊας 533.5, σὲ] Π55, δὺξ. 

25. 1λῚάὰδ ϑολικέογιϑδ Ορόγα πεέποτα Ὁ. ιδι. 564 ροτυιοτυπξ. 
4φυοηυθ :ἴ8 βδϑ πη ΘΧΡΤΙπηογα., τὲ πλῆϑος Ἀ. 1. πναρνμεμαϊπὲδ- 

απὲ νεποπιόῃέξαο Ὠοϊτΐοποια μβαρϑαῖ, 1} ἄθπ ν8]6ὲ ἀθ με. 7η|. αὐ 
ββοππάυτ Οαέσπαπι}, 66. ἐπ ΤβαίπιοαὈ. κ85. Ὦ.1. Βα δὲ : κατὰ 
τὸ πλῆϑος τοῦ μετεωρισμοῦ αὐτοῦ. - ᾿ΛΔῚ, ἐοφμοῦ, Ζδοῖ. ΤΧ, 

᾿10. Τυθροταμπξ ΠῚ» δ 55. - ἸὩῚ, δαγιρἐεἶδ- Ἐχδοῖ, ΧΧΧΙ͂Ι, 
. θ. ἀπὸ τοῦ πλήϑους σου, ὉΒὲ ῥτο ΠῚ νἱ ἀϑηίον 16ρ1886 "3 Ὑ. Ι 

- γου. Θεὰ. ΧΥΎΙΠΙ, ά. [πἀ. ΤΥ͂, 7. 258π:, ΧΥΤΙῚ, 20, οἱ δὐθΣ Ὁ, 
βδδρίυ8. ὅγημηπ, 1 )}λδού. 168. ΧΧΧΙ,ά. - ᾿γῖοῃ, ΖὭάαπιου, ΟΕ 

θῶ ρχορτίαμι. “4604. Οδας. 11, 11. ἐν ἔχοντο πλῆθος» ὍΣ 
νοῖρα Ὁ Ὁ953, ἐπ Βααὲ Βαπιον, πον δοσορὶϊ. - ἩΌΝ. 
οαϊὰ. ῥσοὺ. ρίαν. ἐρδὲ, 1285. ΠΤ, ὅ6. Ηΐο γἱὺδ Ιϑρεσεμε. -- 

πῃ, αὐναροτ. δγπιπι. Ἐξ. Ὗ,, γ. τὸ πλῆθος ὑμῶν. ' ετεῖο 
μᾶθο, πὲ τοϊϊαυοτααι [π||, ΘΟ. Βαΐιε Ἰοοὶ νϑεβίομθϑβ, οιπηῖ. . 
ἔρσα δϑηϑ οᾶϊοῖ. -- Ἱ, ϑρζίοπαον. ϑγπιπι. δἂ)ὸ Ἰπεοα. 168. 
ΤοτγῪῚ, 11. Ι,6ρ15886 νἱ ἀθῃτοσ 45) ἃ ΠΥ, ΔΥΔΡ. (δὴ ἢ οοορ τέ, 

-ῳ--- Μ 

οομβεϑϑὲέ, Ὑιάο ϑέπιοπιὲα δι. ἤδόν. 8, Ὦ. ν. οἵ βυὺ 2. -- 210 

γέαγ8. ἜΖ6οΒ, ΧΧΥΠΙ, 9. ΑΥ̓ΔΡ. Ὺ ἂθ πιαγιξριῖο θὲ ἀρπιῖπα 

ἀϊοΐτατ, Ὀοπέ, Ρτον. ΧΧΥ͂Ι, 6. - “525, γανέο. Ἐχοά. ὙΠΠ, 
24, - 125, φγανίέαδ. 1ε8. ΧΧΙ, 16. ψεϊδαθθ νοχ φοδηᾶοηιδ. 
ἃ πειρϊεὐειραϊΐτδ δα αἰ θοῖατ. - 29, πιαβηῆπμδ οἵ πιρίξιεδι «44. 
χ 88. ΧΙΧ, 16. τὸ πᾶν πλῆϑος, πιαρπα σορέα. Ττὰ Ἰλεοκογοέμδ.. Δ 
ΤῊ τηᾶτρὶπο Οοα. Οὐοἐδέξη. δθο γοσῦα τἸδῃ]θδηι βοΒο]ΐοσι δἰ ξθο ἡ 

τυαρῖων, 4υἱ δάλιοῖῖ Θ χωβέρ. - ᾿Ἰ950, ἐπέγα. 1. Ομπέα΄. 
- Ο δπΐ. ΤΥ, τ. ἀπὸ πλήϑους. Τιορῖε ξοτία886 "»89 ἃ »3, 4υοᾶ 
ποῖδι ἐπέωπισδοεγα, οδεζέγα ζεοῖε, δἀἄάδοαυο δὰ αδεπααπέέαπε 
ἐἐ οομέαπι 'ὰ ὩΔΙγΟΙδΌχα ΤχΔΏΒΕΘΕΓΙΣ, Ὡμθ..»5}5 δὲ ἀοσγρτεϑὺ 
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ἐμπιμῖηδ. -- ἩΟ., ῥέδγιιδ διεπε. ἅ ϑατι, ΧΧΊΙΙ, σ. "ὋΡ ῥτο΄ πλῆ- 
ϑος αἰλὶ πλήρης ΒαΡοπι, γιάεπῖατ Ἰ6ρ 886 δε. ..-΄ ΜΝ Ὁ... ρἰοπὶ- 
ἐμάο,, ἰΐθαι: γπρεἑέμαο. αδη. ΧΙΙΨΊΠ, τῳ. εἰς πλῆϑος ἐϑνὼν, 

- χου]ταάο ρβοπίίυμι.. οι. ΧΙ, χ6, ἀΐοίεας πλήρωμα τῶν ἐϑνῶν. 
.ι Οαπέ, 1.πο. ΧΙ͂Υ, .»5, - ἡξΌ5, πωιϑγμα. Ῥϑα]αι. ΟΧΙΥΙ, 4. 
ὃ ἀριϑμῶν πληϑὴ ἄστρων. - ὩΧΌ, ϑέαξίο, 756. } ϑδτα. ΧΙΥ͂, τι. 
Ουθινδπιοάππι 5ΧῸ ἢ. 1, οαδέγα Ὠοῖας, εἰ Ἰάδπι δϑῖ δὸ Π2)ΠῸ, 
ἴα πλῆϑος ἢ. 1. ὀχργοζέωπι 8. πιμεἐξἐιεαέπθπι πιξἐξέιεης εἰρη ἰβοδῖ. 

“- ὈΒ5. 2 ΒΔ... ἸΧ, 11. - 50, ἄογγδο. ἴοτθιη. 1,1, 7. ὡς 
αμρίδων πλῆθος. [τὰ ηποδά δεηϑιιπὶ ὯΟΠ 118]6 Ἰτδηβιαϊοτυπῃῖ, 
ψένρα δαὶ μϑῦτ. νοτῖοηάα δυηῖ;: δέομξ ἰοσωθέασ πιρἐἐίἐδαίηε 
δΜα; ἐ6ΥὙ 87 ἐπέξοεπέοϑ., Οαρροίδο ἵτι ποίξ, ογέξί. ἃ ἢ. 1. υχΧΧ 
νοὶ εἸυά ὝΘΌ πο 11[6]]16πχ:886, να] ἽΒΌΌ 16 6158 νἱάἀοπῆυτ. - 

Δ, Ῥορμέμδ, 2 Ῥατ. ΧΙ, ὅ, 2 δεγολ. πλῆϑος, αϑροισμὸς, 
ὄχλος. - ὨΧῸ,, βοίεηδ οἴ γρπιδγοδιας δόρει, ἴσα. ΧΧΧΙ, 1. - 
28 ῬΊαν, ξαοῖες. Οοα. ΧΧΧΨΙ, 9. 168. ΧΧΙ, ,5. 1ἴδοτο 
νοιΐθειηῖ. - ΜΩΣ, ὀχογοζέμο, Ὦδη, Χ, ,. δ6ο. οοἄ. Ολέε. - 
Δ» οοοίμδ. Ἑχοά. ΧΙ], 6 5 Ῥβσ, ἈΧΧΙ, ν,8,.,, πὶ 5Ὰ 1π γῬ]αγ,. 
ΣΞ 35. πιμδέμδ. ΝΌι. ΧΧΧΙΙ, 1. χτήνη πλῆϑος (ρτο κατὰ πλῆ- 
ϑος) ἢν τοῖς υἱοῖς ουβὴνν Ἰυκαδηῖα πιυϊεϊτυ ἐπ 8. ἀναϊῖα θγδηὶ 
Ά}115 ἈυΡδὰ, Μίδο εἰ ἔχϑοι. ΧΙΨ]], 11. 168. 1.1, ιο. “φι. 
Ῥεῖ. ΟΧΧΧΥΙΙ͂, ὃ. Ὁὲ αἰζογαι πλῆϑος 6] πνϊπαῃἄιη εβῖ, 
- 5.7, ἐδ. Εχοῦ, ΧΧΙΙ͂, ἃ. ΓΤ, Ἔροταηξ 3. 810 4ποᾳ4πο 8γη:- 
χπαοΐμε Ῥτον. ΧΧΥ, 7. ρτὸ 5} Ἰϑρῖε δ, νϑγίδϑῃβ εἰς πλῆθος. 
- 5. θη. ΧΥ͂Ι, τ᾿ο. ΧΧΥΗ͂, »)ὅ. Εχοά. ΧΡ, γ. δἵ δ}ὲ 886- 
Ῥἷιιδ. - ΑἸ 5.) πιριἐξέέιαῖο οριπι, Ἑπεοῃ. ΧΧΥΠ, 55. -- π35: 
Π5: πϑ 1, ΚΑ], ΡΙΒ. δὲ ΗΐρΒ. πορδεέρίέοο, Ἐκοᾶ. ΧΧΧΥῚ, ἡ, 
ῬΞ4]αι.. ΧΕΙ, τά. Ψίιδεπίυν μα, δ Ὠέῤω ῬΙῸ Ὠ55ὴ [66 1858 
5. υοά αριὰ δγγος αδδ. οἱ Ολαϊα. μδεγαπε, ἔοθητιδ το. 
ἑδῖ, αυδδβὲ πιρρἐείέπαῖο ἀὺῖ πιιερἐξοαξέο δογέξδ. ΟΟἾ 61]. Υ, 10. 
Τοτέτα. ΧΙ, ,.6. Αἀάο 7Τλεοά. 166. ἴΧ, 3. ἘΝὲ ΡΓΟ Ὠ"2 1, 
γαμἰεὶρίἐοαδεΐ, Ἰορὶϊ ὨΔ., Μ6] ὩΣ 2 88πι. ΧΙΝ, 11, 86- 
ουπᾶσπ; Ολδεέδά. ὅγηεπι. Ηοβ. ΠΗ, χ2. - ὀυχγ, ἐεπιδέωα- 
ἐἰο. Ῥβαίαι. ΓΧΤΙῚΙ, 2. ὅοκχ μεῦγ, Ἀ..1., ἂν ὕλη, ποῖαξ δωγδαπε 
οἰεπι δέγθρέξιε ΘΟΙΟΙΥΤ δ δθΠπι. --᾿ ἈΞᾺ, σωγγ8, ΝΑΒαηὶ, 1, ι5. 
Ὡδὲ ροδῖ πλῆϑος αὰξ ὁχοάϊξ νοχ ἁρμάτων, δὰϊξ ρδτ πιϑιδιβὰ- 
οἷα τογάτιπι Ἰοβογαπε 325 868 Π32Ἴ. - πῆρε, αβέωογεία. 
ἙἘπσοοὶ. ΧΧΥῚΙ͂, το. “φι. Τλεοά. Τοῦ. ΧΧΙΊΙ, χἅ. --. ὨΝ5ἼΩ, 306- 
μδ. μον. ΧΧΥ͂, 56. οὐ λήψη παρ᾽ αὐτοῦ τόκον, οὐδὲ ἐπὲ πλή- 
ϑει,. ὍΟΩ ϑοοῖρὲδδβ ' δὺ, 110. ὥβιγααι Ρβεοιπῃΐαθ πΘαῸ6 ερδν πὶ 

᾿ς ,ειώχωπι, Ηΐο ἐπὶ ιπδήϑει λαμβάνειν ἰάδπι εδὲ, ᾳαοά ἘξΣΘΟΒ, 
ΧΥ͂ΤΙῚ, 17. πλεονασμὸν λαμβάνειν: ἀπά μον. 1... Οοα, Οκοη. 
οἱ Τἀοοάογοέώδ οὐδὲ πλεονασμὸν Βαρϑαϊ. ΟΟηΕ, Πλεονασμός. ὅ 
Ἐπάν. ΤΧ, 2. πλῆθος, 36π6, παέέο, ᾿ϑθτ. ΠΣ, θα δέμπε, ἃ. Θ. δατο 
δα. Ἐπάν. Χ, 6, ΤοΡ. ΤΥ, 9. πλῆϑος, ορόδ, αὲνίξέαα. .χ Νῖδοο. 
ΧΙ, 16. τῷ. πληήϑέε τῶν ᾿Ιονδαέων, ππέρογδὺ ρορωῖο Τυᾶαῖρο, 
ἃ, ᾳ. δήμῳ ΓῚ 90}}.. γι δά. ΙΣ. ΥΙ, 54, ἐν σλήϑεν πρεσβυτέρων, ἐμ 

ἢ . 
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δογεοεογεἔϊ ἐϑε  οεύ ων γιάο 15. ΥΤΙΙ, ι4. 16. Ζεογεῖ. πλῆθος, 
ἀϑροισμός. ϑίταο. ΨΊἼΊΙ, 7. πλῆθος πόλεως, ρΡέεδδ, 8. ἐπ 7:0 
Ῥαγβ ρορωδέ, 1. 4. ὄχλος. ὅ Ἐδάν. ὙΠ, 22. ἐκ πλήϑους, δορέοδε, 
ἐαγρε ον, ἱ ΄ 

ἍΜΕΓΙΓΑ ΠΛΗΙ͂ΘΟΣ, πιαρπα πιμδείέμαο. "δὴν, πικεΐεεμος 
χοᾶ, 1, 9. Ὁ 

᾿ ΠΟΛῪ ΠΛΗ͂ΘΟΣ, ΠΛΗΕΙ͂ΘΟΣ ΠΟΛΎΝ, πιρέα Ἐ, 
6.. ἐποτια πυρδεξέμαϊο. "023. ναἰξάίμε. 1658. ΧΧΥ͂ΠΙ, .. ὕδατος 
πολυ πλῆϑος. - τῦνν. Ναπι. ΧΧΧΙΪ, .. -ὶ Δ) ΘΧ᾿, ναϊξάιρ 
“δὲ πιμέξωε. Ὅγαυι, ΧΧΥῚ, 5. - 55, πιμέέμο. Ῥδαϊαι. ΧΧΧ, 
44, Ἐσοοῖ. ΧΙ, κι. - δῆ, πιρξέέμάο. Οδηεθ. ΧΙ ]Π7]Ι, 
16.  Ῥαγαὶ. ΧΙ, )ι. - γ146 διὰ ἤχορ, ϑυμὸς, οἕ πο- 
λυοχλία. ἜΌΩΝΣ 

ΠΛΑΡΒΘΥΝΩ,, πιμεέρίδοο. ἤμλ., αἰξολῖο πιδ. Αἴ4ι. ϑγγηπε: 
ον. Ψ1Π11, ει. πληϑυνθήσεται. -- ΠΔῚν ἐπϑέᾳν' ρέδοξωεπι πεμἰεί.. 
ρἱοο. Οφα. ΧΕΥΠΙ, κι. ΄- νη ΗΊρΏ, ῥγοίοπφο. ι Ἄεξ. ΠΠ, 
14. πληϑυνῶ τὰς ἡμέρας σου. - ὙΘΝῚ ΗἰὶρΗ. ἃ Ἴῶν, αδωπαάαγα 
[αοῖο. Ὥηθαι. ΧΧΨΊΙ, εἴ. πληϑυνεῖ σὲ εἰς ἀγαθά. - Ὁ ηηΣ 
Ηρ}. ἀΐαέο. Τλεοοά. οὐ ΕΙΧΧ Ῥβδὶπι. ΧΧΤΥ͂, τα. αἱ ϑλέψεις 
τῆς καρδέας μου ἐπληϑύνϑησαν, ἘΝ δἰὲϊ 110τι (ὁὲ Πέαία : αἀἑαέα- 
ἐαδ διεγιέ) ΒαρΘαξ ἐπλατύνθησαν, τἴἷλ 4φυοαιθ τοϑοτιρϑῖς Ογα-" 

( 

δίμδ, ἴῃ ταατρίηει αἰδοῖα Ἰδοϊίοης νυ]ραῖα, αὐϑηι ΘΧΡρΥΘ886- ᾿ 
τυπὶ Κμῖρ. Αγαῦε οἱ “δεῖ. Οαρρεοϊίο ἐπ ΟΥέέ. 8. Ῥ. 895. Ἰερ 1889 
τἰἀοητον 337. 868 τγϑοῖθ πιοπυὶϊῖ δολαγ ίοπδεγρίωδ δὰ 1. 1,, 
ἱπῖῖ, ποπ Ῥυϊλίπδιν ποιίάπεηι γουρὶ Ποῦτ., 864 βϑηϑυτς ΘΧΌΤΟδ. 
81886. ΞΠᾺΠ Θηῖπι, 4004 ρτορτῖθ ποῖδτ αἰδαξαγὲ δϑιε ἰἑέαέαγ δ 
86, ϑἰρηΐβοδς 4σποάιι6 σγέδοοσ, πιά ρτμεηλ εν, --ἰ Δ3ΌΣ Ηρ. 
πιὸ ἀρρτανο. Νακ, 1Π|, χὅ. πληϑύυνϑητε. Νοῦ ορυβ εβὲ, πὸ ἐδ 
τορορδῖως βαρύνϑητο δῖ βαρυνθήση, ηὐοᾶ 411} δεῖ Βαθοης. 
γοχ εὐἶπι Ποῦτ. γε ξέεέμα δ Ῥατιῖοῦ δὸ ργανίξαξἐδ ποῖϊλοι θαι 
Βᾶρεῖ, Ῥυδόζογθα Αἰ ἑδροῆχημα Ὠαθοῖ πιρρέέρίξοανε, πὲ ὀγμολεδ," 
- ΜΡ ῬΙΒ. ϑγπεπι. Ῥρβαϊπι, ΧΧΥ ΠῚ, 9. πληϑύνοντος τὸ πεδέα, 
τυ} 1 οΘ Π1185 οδροβ, παρθ ἔδτιβ, ϑϑηβήπι ὀχργεβδὶῖ, ᾿ 
Ῥοῖεβὲ τατπθη Βδ6ὸ νοϑιβϑῖο ϑγγωπάσλὲ ἀπθοηᾳὰθ δὰ ὃν ἱπλεῖο.. 
οοπιπιϑῖ18 ὃ. τεβοττί, Νϑὸ στϑριυβίδγθηι, 8 418 γϑερα ϑζγ,πι- 
πιαι ἠὲ ἰῖὰ φῃοδα δαηδιπι το άθγθ᾽ τ38]16 : αδωπαθ ψογπιέπαγα 
[αοίοπιδθ σαπιροα. Ῥοϑὲ τοπῖῖτα Ὡδραυθ ρμινίδο ὁχιϊδῖαηξ, δ 
ΘᾺ Ρ]αν 18 οδηρὶ ροχηϊπδηξ. Εἰχ 2)οοα εν δὲπὲξ δοιτοατῖα σοῖρα 
Βαθο ϑγπιπιαολὲ, ἰπίαυο Ἰοοο ροϑἰῖδ, ρεγίϊμομς δα Ὠ1 9 ηΐστς, 
πιιαὶ δγίναδ, Ἰδαρο ὀχυπάαδϊίουθ, 4186 Οπηῃΐδ ταρὲϊ. ὅὄγγεβ: 
ἐγαἀέοαὲ ὁγίναδ. - Ὁ8Ὁ, οοποέππο. Ῥδβα]τα. ΟΧΥ ΠΠ, 69. ἐπλη- 
ϑύνϑη ἐπ᾿ ἐμὲ αδικία ὑπερηφάνων. Ἐσοτῖαβ86 ἐπλατύνθη Ἰορϑῃς 
ἄυπι ἢος 5680 : πηρυἀθηῖοσ δὸ Ῥσοσδοΐζοσ ρΡ]δηθ 406 οτὸ ἔπ 
18 φειβάϊδο ψοῦθα Ἰοσῃϊ δαπὶι, -ὀ Ὃν, ῥγεέξοδδ, Ῥ58]πι. 
ΧΧΧΥ, γ. ὡς ἐπλήϑυνας τὸ ἔλεός σου. 80. Ἵ» ποῖαϊ ἐπ ππϊ-. 
γογβιπ ργαθροπαάδγαηδ ἐμέξ. Ἐτρο βδθηβαπι Ἔσρσδββοσαωξ. ἔπ 
Ἠοχαρίϊς Μορέζ, πιᾶλθ οἀϊξαμι εδὲ ἔπλυνας. - ΜΝ, ἐπηρίδο. 

ι 
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Ἐσχοά. Ἷ, 17. ἐπλήϑυνε δὲ ἢ γὴ αὐτοὺς, πολ  Ρλϊσαδαε ἴον 9 
105. -τ ἨδΓ55), αδωπαῖθ ργοΐζαγο. Ἐὰ. Θιέπέα οἱ Ζ,ΧΧ Ῥβδϊηι. 
ΧΟΙ, τά. -- ὯΜ2 ΡΒ. ἰδδοεπάσνο 7αοίο. Ῥδϑα]μι. ΤΧΊΥ, 11. 
πλήϑυνον τὰ γεννήματα αὐτῆς. ΝοΧ Βροῦτε, ἢ. ]. [ροδιιάατο 
ᾳυοδὰ δεηβιιαι Ὠοῖδί, -- ΠῺΣ, οράγίο, Ῥεαῖτα. ΤΟΧΤΥ͂, τά. οἱ 
κοίλαδὲς πληθυνοῦσιε σῖτον. ἴπ ἴόχτὰ ὨΘΡτ. Ἰορίτετ: ριιποπέωμ 
ναὐδα γορίδέ, δδηϑιι δοάθιι. - ΣΦ, πιρίξιεδ διεπι, παιιδεὶρίέοοτ. 
Ῥεα]αι. ΧΧΧΙΧ, 8. 17. ἴδιον. ΧΥ,, ὃ. ΧΧΧ, 12. τῦ. - γ55, 
ΦγισπΡο. 1 Ῥατ, Ιν, 58. Ῥδδ]η). ΟΥ̓; 20. - 5Ὁ, ἴῃ ἔοθηι. Π5Ὶν 
ποιδέμα. Οὐμ. ΥἹ, 5. ΧΧΊΗΠ, 20. Ῥβαη. ὨΧΙ͂ΨΥ͂, 9. οἱ 411}, 
δ εοῦ. ΧΧΥΤΙ, δ. αδὲ ΡΤΟ ΣᾺ ψιάἀεατον λορίθεθ 55 ἰπ 
Βεποπὲ ΜΗ ρλὶδ. -τ ἌΡ 88αι. χΙν, 19. ὁ ἦχος ἐπλήϑυνε, 80. 
ἑαυτὸν, βοῃμ8 πιροεροαδαέ 86, εἶνε: ογδδοεδαέ. Υ166 εἴ 
Ῥεαὶπν. ΟΧΙΗΙ, ν6. ἐὲ [Ιἐτϑ, ΧΙΨΊ, 23. φω. Ῥδαϊαι, ΧΥΎῚ]!, 
56. - "52, πιγγέαϑ. ἘΖοοῖ. ΧΥΤ, 7. Ἧϊο Ἰαροταπε 55}. - 
ΠῚ: ΠΕῪ: ΠΞἽΠ, ΙΔῚ, ΡΙΒ, δὲ Ηῖρῃ. θη. ἴ, 22. 28. αὐξα- 

. Ψέσθε καὶ πληϑύνεσθε, οτϑβοίϊϑ οὲ πο εἰ ρ ἰοδιυρϊ οὗ. γιάο εἴ 
Οδη. ΥἹΙΠ,..)γ. ἥἸΧ, τ, “, οἵ οοπέ. Αοε, ΥἹ, 17. Εκοά. [, 20. 

᾿ἀπλήϑυνεν (80. ἑαυτὸν) ὁ λαὸς, ποὰλεἰρ!οαδαν 86 Με] οτεβοδδαὶ 
Ῥορυλυδ. Οοπῆ, Αοι. ΥἹἱ, κ. 1 88. ὦ, 12. ὅτε ἐπλήθυνε προῦ- 
ευχομένη. οὔτι ταλ}ῖδ8 ῥγϑοθβ ἔβοοτοῖῚ. (ὐοῃξ, 168. Τ, ,6..1 
ὅ88πι.. ΥἼΠΊ, 2. ἐπλήϑυναν (86. ἑαυτὰς) αἱ ἡμέραε, πιρέἐἐρἐδοαδαπὲ 
“6 ἀϊεδ, νοὶ ἀΐοβ ὑγοϊοηφαδαπέμν. α88ιι. ΧΧΙ͂Ι, 56. κὶ ὑπακοὴ 
σου ἐπληϑυνέ μὲ, ορϑάϊφητία ἔμ σγέδοεγε τ σίε. ἃ Ῥατβὶ. 
ΧΧΧΤΙΙ, 6. ἐπλήϑυνε ποιῆσαι τὸ πονηρὸν, πιὰ εἰ ρ] οαδαὶ ἔλοο- 

᾿ΤΘ Ἰ ΑἸ πὶ ν΄ 86 ἰαχία Κ}υρ. γπμέεα πιαέα ορεγαΐμα 6δέ. Ἐπάν, 
ΤΧ, 6. αἱ ἀνομίαι ἡμῶν ἐπληϑύνϑησαν ὑπὲρ. κεφαλὴν ἡμῶν, Ῥ60- 
οαἴὰ ποβϑῖχα σγονογωπέ ΒΌΡΟΥ ρος ποδίγηπι, 861; 505 ὕ78 
ΘΡΡΡἐπειιηξ. Ορυξ. Ματιι, ΧΧΙΨ, 12. ὅγπιπι. ον. ΧΧΧΙΧ,ά, 
σειληϑύνειν, οΥ̓Φδσον 6 (6 ὩΌΓΓΙΘΩ 68 86 ἈΘΙΌ18 δρτεβιῖρα οἵδ 
δου), δὺϊ ροβῖ πληϑύνειν οπιΐδϑύτη 6δδὲ ἑαυεους. ϑῖ6. αἀποαὺθ 
ἀρυὰ Τ7λεοάοέέοποπε ἰν. πληϑυνθήσονταν Ἔχρ!]οατἀἀπὶ 66, 
“χει Ηος5. ΗΙ, 12. πληϑυνομένους. - μα ολαία Ἐϊδάτ. ἸΥ͂, 
22. Ὅλη, ΤΙ, δ. οἱ ΡΙ, 45. εἰρήνη ὑμῖν πληϑυνθείη, ΡΑΧ. 
ναδίβ ογεβοδξ, ΥΟ ΙΝ ζιὰ τ Ροῖσ, 1, 2. χάρες ὑμῖν καὶ 
εἰρήνη πληϑυνθείη. ὅϑγηαπι. Τοῦ. ὙΠΠ, τι. πληϑυνϑήσεται. « 
ἤπηλ, πιαρη8 διέχει ναὶ  αοίια ϑῖιπι) “οΥ8960. Ῥδαῖα. ΧΌΤΙ, κι, 
Ἐ8}ὶ ἔδιθα Ρτο πληϑυνϑήσεται Ἰεροῦα πιϑ]]6 πὶ πλατυνϑήσεται, 

απερέμα, εῳαάδέ, -- ΨΩ, αὔμπάε ργορέρπο. Ἑ;ποά. Ϊ, 7. 88}. 
ἋΧι το. ἐπλήϑυνε τους μόχϑουν αὐτοῦ, δ᾽ πληϑύνεεν ο68ῖ 1. 4. 
εὐποῤίζειν ἴὰ φτγίοτα πιϑῖῦτο, δῦ ποῖδι γδέξδοπε διδοσέθδιη 
ἐανρίνε, ἹΜΟΙΕρ οἱ πλοχοδὰθ δὲ ἔγυοϊυ ὁοπιρθηβανῖξ Δαδοτεβ 
1118... ὙΙΔΘ ᾳυόφυε Ἰδὲ λόγος εξ πολυπληϑύνω. 

ΤΙΔΗΘΎΣΣ; ἱ. 4. πλῆϑος. περϊεἑξιάο, Ὅλ), ΘοπρΎἐρ αἰΐο. 
᾿αγπεπ: Ῥοε, ΧΧΧΙΧ, τά. ἐν πληϑυΐ. Ἡδεγοῖ: πληθὺς» ὄχλος» 
δῆμος. εχ ὦνϑθδὲ 2459. Βτεπι. ἬΠΡν } πλήϑορ. 
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ΠΛΑΘΥΩ, 1. ᾳ. Πληθύνω. 5Μδοο. 1ΠΠ1, 9..ὄ 660. σοᾷ, 
Καὶ. κατὰ τὰς ὁδοὺς ἐπλήϑυον. Κπέρ. μὸν ρέαέθας οοηωεδαη. ΄ 
Οοά, «4165. Ἰᾶροὶ ἐπλήϑυνον. Οοπί, Ζ7η6έοσηι δγέδωγριίξ αᾷ 
Εἰγπιοί. Μῖ. 8. ᾿. ν. διὸ “πάέοσηι Ἐέγπιοῖ. Ομαξαπέ, 

ΠΑ ΘΩ͂, ἐπιρίθο, γορίδο, δαΐξδο. δ50Σ ΗΙΡΒ. ἃ ὅυ, 
Ργοϊἑοίο. ἘΖαοῦ. ΧΧΧΙΙ, 4. πεδία πλησθησεταί σου. ΟοὨ56- 
'ηαεη ρτὸ δυϊθοοάεπίο ροϑβογιηῖ, - Μ᾽ ΜΌὺ5, Καὶ οὲ ΡΒ. . 
θ6π, ΥἹ, 11. ἐπλήσθη ἡ γὴ ἀδικίας . ἐπιρέφόαεμν ἴδκτα ἐπιαδιῖο 
εἶα, γΊ46 οἱ Ιοσβαωι. 1.1, 8,. Θϑ. ΧΧΙ, 10. ἔπλησε τὸν ἀσκὸν 
ὕδατος, ἐπι ρ] θὲ πἴσοηι 648. ἴοτοπι. 19], δὅ4. ἔπλησε τὴν κόε--. 
λίαν αὐτῆς ἀπὸ τῆς τρυφῆς μου, ἱπιρ!οῦθαῖ νοπίγοια δηπι ἀ 6]: 
οἰὐδ τηοΐϑ. Ἐθπ οο ἰοοο, πὶ 6ὲ δίτδο. ΧΧΧΥ͂Ι, 15, δρῤρατεῖς 
υοᾶ, οὔπὶ 811848 πλήϑω οὐπι ροπίϊλνο οοσυτταῖ, Ὀτδοροβίεῖο 

απὸ 8: ΘΙ]εροβάα 811. - Ο5ΩΠ οδ4]4, ΠΒΡ. ἃ μγ. 1 δι. 
ΙΗ, 19. - ΟΡ, αδόσπϑμδ. ἴοτοιι. ΧΙΆΨΙΕΙΠ, δ, ἐπλήσϑη. 
1,ἐροταῶς πν. -- πον, ἡαοίο. 1 ϑαα. ΧΧΥΤΗ͂, τ8. οὐχ ἔπλη- 
σας ὑργὴν αὐτοῦς δὶ ἔοτῖαδ86 οοὨϊΐοοτθ δ]:ητιῖδ ροδϑεῖ, 
Ρτὸ ἔπλησας, ηαυοᾶ μαδοῖ 64. “47ω. οἱ Οοπιρέ.,) τοροπδαάτιηι 6850 
ἐποίησας. 584 εἴ ἔπλησας σοταπιοάτπι δε ηϑαπι ΒαΡδῖ, ἀτιηλπιο- 
ἀο τοἀάαδῖις ρογγεοίο δαξίο ϑοίδες. - ἮΡᾺ, δέξέξο. Ῥ8. ΤΙΧΤΥ͂, 
12. - »5Ὼ: ψηϑπ, ΚΔ] δὲ Ηρ. δαέξο, ογ. Εχοάα. ΧΥ͂Ϊ, χ2. 
1οῦ. ΧΧΧΊ, 51. Ῥεδϊαι, ΤΙ ΧΕΥ͂, 5. δὲ διῖδὶ. - ἀρῶ, γρασέωγα. 
Ρτον. ΧΥ͂, 4, πλησϑήσεταν πνεύματος. Ἰμοροτυμὲ νη. Υ1ὰ6 ἴᾶ- 
ΔΕΠ ἵπέγα 8. ν. συντηρέω δα δῦ ἃ π)6 χποπΐΐδ. -- ἔγτῶ. ΤΟΓΘπι. 
ΧΙΙΧ, “δ. ϑὶ ταπθ8 νὸχ πλήσατο, απυδηήπδη) δβπι ΟἸΏΠοδ 
οοἰὰ. οἱ Κογδὲο ϑγγίαοα Ἡεκαρίαγέθ ταρπῖυτ, ἀροτῖθ δϑὲ γίιίοβα,, 
Ἀδροποη άπ 688 πλήξατε, πὶ Βαθεῖ 6, Οοπιρέ. οἵ δοτὶ δϑηάυπι 
6856 ἴδπι Λιοδέλέμα σουΐεοοῖ:, ΤΑεροσογοέμδβ δὰ Ὦ, 1. νἰάϑίον 1π 

, 800 σοᾶϊοα ἐπνθῃΐβδα πορϑήσατε ν6] ἐκπορϑήσατε. ϑίτδο, 1," 
40.οἱ ἀγαπῶντες τῦν θεὸν πλησθήσονται τοῦ νόμου, Ὦ. 6. οὗθ6γ-- 
ναδιεπὲ Ἰαρθπι, 60]1. ν, 19. δὶ Ἰερίτως συντηρήσουσυ τὰς. ὁδοὺς Ὁ 
αὐτοῦ. ϑγγιδ: ααάέεδοιιπέ ἰόροτπ. δίναο. ΧΧΤΙ, 17. πληϑυύνουσιν 
ἁμαρτίας, Ῥδοοαῖα ρεσοδιίδ δοοιπι]δοῖ, Κ μέ. αδωπράαπὲ ἐμ 
Ῥεοοαξξε. : 

ΠΛ Α͂Σ, ἰάοπι φαοᾶ πλερῶς, Ῥείαο, 46 4τπο νἱἄῤ 
ΒΌρΡΤα ἱπ πλειάς. 5955. ἴον. ΧΧΧΥΤΙ, 51. δεσμὸν πληΐαδος, - 
νἰπουϊυπι Ῥ]οα8. 7Τλδοα. Ατιοβ. Ὗ,, ὅ, πλήϊαδας. Ἡεεγοῖς 
πληΐαδες. πλειαάδες. Εστι δὲ ἑπτὰ ἄστρα, πλησίον τοῦ ταύρου, 
ονομασϑέντα απὸ τῆς μητρὸς αὐτῶν Πληϊόνης. 

ΠΖΔΉ ΚΤΗ͂Σ: Ρεονοιιϑϑοῦ, ρῴσπας, δοϊϊέφοθιδ. Ἐ3553, ρ65.΄ 
ομεδδὲ, ὅγπιπι, Ῥ5, ΧΧΧΙΝ, 15. πλῆκται. ΤιορΡ᾽Ὲ 55. διεξάαθ : 
πλῆχται, πολεμικοί. Ἠδογοῖ. πλήκτης, μάχιμος, ὑβριστής. Οομξ, . 
Δ Τιπι. 1Π,|͵ δ. ες Ζεν. Ν. Τ' 8. Δ. .. } 

"ΠΙΠΗΖΜΑ͂ΤΗΝ. σῬυὴ ἥν, οογῖσ ἐπὶ ναπαηι, «41. 860. 
Οά. Οοὲδίξη, 2. κ ϑϑπλ. ΧΧΝν, Ὧι. Τὴ Ἡοκαρὶὲἐς ταῖν πλὴν 
τορουίταν 8Ὸ} ποπιΐπο “χιίαο. ϑοχὶ δειπιάττα δεὲ ἀϊνἼοῖπι πλὴν 
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μάτην, οἵ 6δῖ 4}1τι8 ἐπιοερσθεῖθ, τἴ 8 ῥγόχίπι δεαυθηΐθ ποῖα 
Ἡοκαρίανὲ Ἰαου]οπῖον ἀρρᾶτεῖ;" 

ΟΠ ς ΠΛΙΗΜΙΒΑΕΜΑ,. ἀοίῥθέωπε. ϑϑουπ ἀὰπν «“μριδέξηιιπι 
ἀϊοίϊευτν ἑα φμοα ε8ὲ ἈΥαφέεν σωώγαπι,. φυλϑὶ πλὴν μέλειαν., δάρο- 
406 αἰεἰδέιμῆι,, φωοῦ ργάφεαγ' οεναπι δός ἐς πορέοροπέἑα,, νεῖ 
“ἐέαπε ἑσπογαπέξα (010 80}1}) φοπεπιέδϑιεπι εδέ. ᾿ϑεὰ Μβοηζνγογίο 
δὰ επέαΐ. Ὁ. δ92. ἀοἀμοϊζοτ ἃ πλὴν οἵ μέλος. 4υδδὶ᾽ ἀϊοῦδ 
Ῥγαοὲον πιοάϊμεσε δὲ οοποοηέμτ, ἸᾺ αἱ, σιῤοφωμξα ἑποοποέπημεπνς 

τΣποοπαεειίπι, ἐπαάεοογεπι αὐπιξέέξξιω", οἱροιβοοῖ. Νοῖας ᾳυοάυθ 
πλημμέλεια ἑαὶ φωοᾶὰ ϑώργα ὕεπν ἤγαπαάπέαπι ῥγὸ πιμέσέα γοάαϊὶ- 
ἐμ, 80 ἴῃ πηϊνϑγβυπὶ δασγέβοίμπε ρπὸ ρεοσαῖο. τϑύμε. 1,ονῖ, 
Ὑ, 152 16. 18. εἰς πλημμέλειαν ὉΒῚ ϑελοὶ φἄ. ἤοπι. εἰς λύτρω“ 
συν. Ἀθοῖθ: πηι πλημμέλεια 681 Ἀ. 1, ϑαογ βεξωπι ῥ͵ΓῸ ρεοσαίο. 

᾿Οοπᾷ, 10. ΨΙ, 6. δὲ δὲ εδὶ βδδρίιιδ. Αἀάθ 2πο. 1 ϑδτη, ΥἹ, 3. υδῖ 
Ῥοβῖ τῆς πλημμελείας οτιΐϊδ8ἃ 6686 νἱάοῖον γοχ δῶρον .8. δῶρα, 
14 ᾳφυοά ρατῖλπὶ 6χ νϑῦρο ἀπόδοτε, ἃ η0ὸ ῖο ϑοπιτναβ τορὶ- 
τύτ, ρΡατεῖπι εχ 118 δρρατεῖ, 41.868 βῦρτα βυπξ δα ν. βάσανος 
οὐδϑοινδία.. “44:1. ὅγπιπνι. Τλεοά, Ῥτον. ΧΙΨ,͵ 9. - ὥὥνιε, νεῖ- 
Βμα16, γεμωδ. ὅϑγπιπι. δὲ ΟΟΧΧ 2 ὅδ. ΧΙΝ, .5.  Επεάτ. Χ, 10..- 
γι ἱπῆπ, οἰοἰδπφιεπαο. 1,ονῖς. Υ, 10. - πξΐς. Τενῖς, ΧΧΠ, 

᾿χβ. 2 Ῥαγ. ΧΧΧΙΙ, 25. Βιεάν, ΙΧ, 6. - πιεῦτ, ρμεοσαέμηι, 
'Νυ. ΧΥΠΠ, 9. ἃ ες. ΧΠ,, ι6. - 55, ργαεναγίοαξίο. ἴ08, 

΄- 

ΟΟἍΤΙΙ, χ. ΧΧΤΙ, 16. 20. 51. - »ὥπν ἐπεργοδέέαϑ. ι ϑ88τι. ΧΧΙ͂, 

χά. ϑίτδο. ΧΥΤΗ, 25, πορέϊροπεία, ἑἐποιγέα. Ῥω. ἑπον ἐξα: 
δὲν. ὙΠ], 51:. περὶ πλημμελείας 681 ἀϊοῖατι ρτο ϑυσέα περὶ πλημ- 
μελείας, δαογύβοέωπει δαρίαέογέωπε. 
ΠΗ ΜΕΈ ΔΕ Ω, αοἔέπᾳμο, Ῥόσσο, ἐγαποργθαΐέον, οἴς 

΄ απι ροοπᾶϑ ὅ(ο. ᾿ῶνμ. Τιονὶς ΕΝ, ι5. ν', το. Νυπι. ΡΝ, 6. δ. 
ἼΧΧΧΙ͂ΙΣ , 21. οἱ μισοῦντες τὸν ϑέκαιον πλημμελήσουσεν, φαΐ ρμέυπι 
οἄδταπε, ροσηαδ ααδιηῖ. ΑἸΔῚ δἴδζανπε, πλημμελεῖν 6886 ἢ. ]. ΄ 
ἡ. 4. πάλεν μέλειν. ΤΏ ὧἀο ἴφηῖο οοφίέανο δὲ σμεγαγθ, Ἦ. 6. 

, τ΄ φοσρπέέογο, ᾿οΟ 5081. ΟΟΒΒΟΙΘΏΓΙΔ6 80. ] τα 836 851:1:5}}}}}8 δὸ 40- Ρ : 
Ἰοτίθυϑ τογηυδθμηῖασ, αὐυδδὶ ἔων 8 δὲ ᾿πειηρογὶῖϊβ δρ γα. 

Οὐοπξ, πέτα ϑίτασ ΧΙΧ, 4, Ῥβδ]ηι. ΧΧΧΤΠ, 2:. οὐ μὴ πλημ- 
μελήσουσε πάντες οἱ ἐλπίζοντες: ψϑὶ ἀδσαριῖ βυης δαιριρυΐδῖο 
γοοϊό τοῦ, 486 ἀδναδίαγθ 80 αἰεἰέπᾳιεογα ποῖαῖ. -- τονε, πο- 
χηδο, αοἰτϊοίωπι. Ναπι. ἡ, γ. ἀποδωσεν τίνε ἐπλημμέλησεν αὐτὸ 
(41. τοοῖῖυξ αὐτῷ), τοάδοε 1111, π ἀπθπι ροσοοανίέ, 1,ανίι. Υ', 
6. 16. ΧΙΡΝ, 21. - Ξῶν, γορδ. Τιονῖῖ ΓΝ, 2. 27. Υ͂, ὅ. 17. 
φ: ΩΝ, ἡ οἔξοέιπε. Τίονιι. ΥἹ, 86.968. - ἙΝΌΣ ν ῥέοοατγέ. Ἡ0ο8. 

ΨΠΠ, ἐν. 660. Οοπιρίωξ. - πῦρ, γορζέο, Ἰετοαι. ΧΥ͂, ι8, 8ὲἃ 
Ρ1 ρτοὸ ἐπλημμέλησαν 880. οοὐ. Ζαξ. ἴῃ 4}118 10τι8 τεοιϊέυϑ 165 
εἰταν ἔπλησαν. ἈΔΡΟΩΙ 4ποαὰ6 ροίαδβὲ ἐπλημμύρησαν, δαῖ 51“ 
ΧΩ 11}8 γοχ. -- ὈΡῷ., ῥγασνανγίοον. ἴοβ. ὙΠ, ι. ΧΧΊΙ, 16. 20. 
5:1. - ὈΡΌ,,. ρῥγαεναγίοαξίο. 108. ΧΧΊΙ, 2.2. - λλῷ, Ὄγγο, ἰἴθαι 
Ῥόοοο, Ῥβ. ΟΧΝ,ΙΠΙ, 6γ. --  πλὼ, ἰάθαι.. 42. [ε85. ΧΧΝ]ΤΠ, 7. 

πεπλημμελημένοι. ϑίτας, [Χ,.17. μιῇ πλημμελήσης», πθ φωϊώ νεΐ 

͵ 
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ἴσο δοπιπιϊέέαα, οὗ φμοά οοπαεπιηαν δ᾽ ροοοῖο. ϑίταο. Χ', σι ἐξ 
ἀμφοτέρων πλημμελήσεε ἄδικα. Ἰποοτιμιοᾶθ: πὶ αποπίοαο 
ἀϊοὶ ροϊαδῖ ρδὺ υἱρυπιαῦδ, ἰῃϊυτίδηι 80. δὲ δυρογθίδιω, τ] 
ἱπι αδῖα δ ἱπιρ 18 σοι). Ἀδοεῖΐηϑ Ἰερι ον πλημμέλεια αἀδί- 
“ας, 56} ροίξυ5 ἀδικία, τιδρῆυπι ἀ6]  οἴμμ πὶ 688 ἑηΐοδιϊτ1α, Θ1τ, 
ΧΙΧ, 4. πλημμελήσει, »οδηέέδδὲέ, Κμῖψ. ἐπδερον λαδεδέξεν, ἢ, 
6. διργα. ὨμπΊΘΡ 77) αυδδὶ, αυἱ ἔγυβιτα δῖ ἰὼ οὐβθ, ΑἸἹ1], υξ 
“Ῥαίαοίωσ, Ἰοροτο τιδ]υπξ: πλημμυρήσει, ἑἐπιεπαάαδίέ, Ἐ. 6. οεὶς 
ζη τωοάππι ππδδα οἱ δυοίυδητ8 δΔηπδ6, 4ὑδπὶ 861]. ον δυτῶ 
χηοναῖ, ΑΙ νοσίαῃῖ:; ἐηοωγέμδ, αδδδ, ἐη675 σγὶξ οὲ λΛαδοῥέέωγ, 
ϑίτας. ΧΧΙ͂Ι, 11. ἐὼν πλημμελήσῃ, 5ὲ ἑμγαπιοηέμπε ποη, ἐπιρδά-: 
ψεγίε, Ἐπείρ. δὲ [γμδίγανογίέ, Ὦ. 6. δὲ ̓ γμδέγα ἑωγανγξ, ἴϊὰ υἵ' 
αυοᾶὰ ἱπγανῖξ, πο Ῥυδϑϑεϊ σις τὸ ἴρ88β. ἄς. Ογνε ΜΒ, 
ὩἜΒγόπι. πλημμελεῖν, ἁμαρτάνειν. ϑωέαδ: πλημμελεῖν, τὸ ἀτα- 

διτεῖν. καὶ ὑβρίζειν, καὶ ῥᾳϑυμεῖν. Καὶ πλημμελὲς τὸ ἐκμελὲς καὶ 
ὄᾳϑυμον, καὶ ἀπαίδευτον. Αρυὰ Μεογολέμπι πλημμελὴς ἐκρο-: 
ΠΌΤ: ἐχμελῆς, οὐ αυνῳδὰὼ λέγεε ἁμαρτάνων, 686 εἰ ἀἰδεϊηρυθ: 
λέγων, ἁμαρτανων. 

ΠΙΉΗΜΜΕΙΛΗΜΩΑ, ἱ. 4. πλημμέλεια, Ἅ«ἰοἰξοέιπι. ον. 
᾿Ναπι. Ὗ, δ. “44. ὅγπιπι, Θοὺ. ΧΧΥ͂Ι, 1ο. - Ὁ»,. ἐπέφωΐξέαν, 
]εγοιω, 1], 5. ! Β Ἢ 

ΠΑΉΜΑΕ' ΔΗΣΙΣ, ἰᾶειι, ἔσει. 1ιεν. Ὑ, 19. « πον. 
Ἐπάν, Χ, 19, 44:1. Τον. ἸΥ͂, ὅ. Ὄπ ν Ἶ 

ΠΙΗΖΙ͂Τ' ΡΑ͂, πιανὶθ ἀϑδέταγιἐξδ ἀοοθδαδ,, ἐπεηπααξίο. 
πλημμύρα γίνεται, ἐπωπαάαίέο Ζὲ. 73 ΡΩΝ, ορργίπιο βιωνέμη 
1ο"». ΧΙ; 18. ἐὰν γένηται πλημμύρα, 8ὶ αι ἰῃπηάαιῖο, ΟοὨΕ, 
Τὰς, ΥΙ, 48. εἴ αυδὲ δα δ. ]. ἐχ Ῥλέίοπο ρὲ αγγέαπο ποῖδξ 
“4 ἰδογεξ τὰ ἤωδεο βγοπι. Ρ. 109. - νεῷ, αξὴμοπέία, αδιωπάαη. 
ξία, "βωοέμδ πιαγί8.΄ “44. εαϊ. ΧΧΧΠΙ, 19. εογοῦ. πλημ» 

᾿μύρα, ῥεῦσες ὕδατος, πλῆϑος. . 1ϑπς. Ογγιἐξ 4,8, .Βηοηι. πλημο 
μύρα (Μ5. νἱτοβ6. πλημμοῖρα), πλῆϑος ὑδάτων, Ὠϊοΐτϊατν 4118 
πλήμμη δϊ πλημμυρίς. διομἑααδ: πλήμη ἢ πλημμύρα τῆς ϑαλάδσσης. 
Κιαδέσονων τοροποτιάθπν δυδρίοδίις πλήσμη. 86 αἃ συπὶ Ζ)έο ον μα 
}10. 171: Ρ. 1γ4. πλήμην πιαγὲϑ ἀοδίωτπ ἀΐοαῖ, ᾿δο σομῃϊδοϊυγὰ 

ποῖ ΟΡ ατῖϊ. Ἡδεγοῆ. πλημμυρὶς, τὸ ὅρμημα τῆς ϑαλάσσης, 
ἢ ἐπίῤῥυσις. οἱ δὲ πλήμνη (πλήμμη Ἰεροιάυπι γίάδιυτ), πλημ- 
μυρὶς ἐκπόντου. “ . “ τὼ ἐς ἢ πο 

ΠΛΑΜΜΜΎΥΡΕ Ω, αἀεεέμο, τοάμηαο. Ἰ1ΜΔᾺ, ἐπ δερεγδία 
ϑυγιϑ Τοσθση. ΧΙΙ, δ. πλημμυροῦνται. Βδπθ ᾳυοδὰ 5651. 
Ναιν μοῦ βϑηδῃ βανίο διιρεσρὶα ἐγ δυίτον, αυδηᾶὰο δαυΐβ τὐ-᾿ 

ποδὶ οἵ ἐχυπάαϊ, ϑγγωϑβαδοῖ: σἸ 4 ο». Δ ὃ «82, Ῥγαεναδωΐέ, 

γοδογαίμδ 6δοέ. ΗΘθτ. ΜΔ 1Ὼ 1. ομα]ά. αἰίμδ ζωΐέ, ἐπέμπιμεέ. « 
Μεγ, μέργειιδ διεπι, ϑγγὴπι, ΟΟΒ6). 1,.7. πλημμυρεῖ, δι ΤΙΧΧ 
βαθεῖ: ἔστιν ἐμπιπλαμένη. Ἡεεγοΐ. πλημμυρεῖ, πέπληϑεν, 
ΨΙᾶ6 φυοᾳῦς ΖΦ σσὲῤ Οεοοης ΠΡΡος», 5. γ. πλημμυρίς. 

Ζ΄ οἷ. 47. ᾿ . Ρ Α 8 
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ΤΙΛΔΗΝ, Ῥναείεν, Ῥγαοίογιραπι, σον  αΠΊ61: 7. ἐαηἴμπι; 
πιοαῖΐο. Ὁ2., νόγιτι, 2 Ῥατα]. ΧΧΧΙΙ͂Ι, 17. πλὴν ἔτο ὃ λαὸς ἐπὶ 
τῶν ὑψηλῶν ἐθυσέαζεγ νεγεπέαπιεη; αἄὰσ ῬΟΡΌΪυς ἔπ ἐχοοὶ ἐδ 

τ’ ϑϑοτβοαθαῖ, Οοηξ, Μαδι, ΧΥΤΠ, γ, ἴ πο. ΧΧΙ͂Ι, 22. - 
ἔλα, ργοΐδοίο, σεγέά, Ἰοὺ. ΧΥΙ͂Ψ, 18. καὶ πλὴν ὄρος πίπτον 
διαπεσεῖται, Θὲ σεγέθ τπιοὰ8 οδάδηῃβ ἀδοϊοῖ. -ὀ Ἧι, ξάπέμπι, 
Νυπι, ΧΧΧΙ, 22, πλὴν τοῦ χρυσίου καὶ τοῦ ἀργυρίου , ῥΓαείεν 
ΔΌΓΤΙΩΙ οἱ διβθηζο. 1 ὅδηι. ΚΧῚ, 4͵ εἰ πεφυλαγμένα τὰ παιδία 

οεά ἔστε πλὴν ἀπὸ γυναικὸς, 8ἷ τιοὰο ρμαοτί ἃ τρι]έίοτα δὐθι- 
πο ϊδδεηῖ, 2 ρ. ΧΥΙΠ, 20. πλὴν λόγο; χειλέων, ἑαπέιεπι νεῖ. 
δ Ἰαρίοττιηι. Τ ἤνθη, ΠῚ, ὅ, πλὴν ἐν ἐμοὶ ἐπέστρεψε χεῖρα αὐ- 
εοῦ, ἑαπέιπι Δάνδιϑυδ τὴϑ σοηψοτ πιαπῦπι διδ). Ησοδ. ΧΙ], 
δ, πλὴν πεπλούτηκα, νεγμπέαπιδη, ἀϊνοα ἔδοϊῃβ διπι. «44μι}1 
ὅδ. ΧΧΥ, 21. οἵ ἴοτθιι. ΧΧΧΙ͂, 50θ.. - ὑδν, ἰάθη. [υδ. 
ΕΥ̓͂, 9. πλὴν γίνωσκε, ὅτε οὐκ ἔσται τὸ προτέρημα σου ἐπὶ τὴν 

᾿ὅδον, νεγωιπέαπιεπ ϑοῖῖο, αὐυοᾷ ποῖ ἔπϊατα 518 μοποσῖβ ρτϑέ- 
Τορδῖϊνα ἴυδ. 11 Το. Χ, 11, πλὴν τοῦτο γεινοίσκετε, νεγμπία- 
πιεὴὶ Ἀρο δοΐτοῖο. ιά6 εἰ 2 88π). ΧΙΪ, 14. 166. ΧΙ, τά. οὐκ ἔστι 
ϑεὸς πλήν σον, Ὠοπι 6Θϑὲ Π)δ08 »γαδίον ἴθ. ᾽ὰ δε ες. ΧΙ,ΥΙ, 9. 
Απιοβ. ΙΧ, ὅ. πλὴν ὅτο οὐκ εἰς τέλος ἐξαρῶ τὸν οἴκον᾽ Ἰακὼβ, ἐάπέμπι 
αυοὰ ποη ρμεηιτα8 ρογάδπι ἀοπιαπι Ἰδοοδὶ, -ὀ κ»1Ρ52. Ρέπθ 
πιδ. Οδυεβ. ΧΙ͂Ψ, ,4. 1 εροταῦς "195, ῥγασίον, -- σεν: τι, 
2Ἐ εξ. ΧΧΊΨ, τά. οὐκ ὑπελείφϑη (ες. εἷς) πλὴν οἱ πτωχοὶ τῆς 
ἧς. βΟΏ' το] Ἰοῖ Θιδὲ δ]: 4υἱδ Ῥσδεῖογ ῬδΌΡΕΓΟΘ ἴσνγδθδ, 69. 
ΧΙ, 21. ὁ ϑεὸς οὐκ ἔστιν ἄλλος πλὴν ἐμοῦ, Τ)ϑυβ πο εοῖ 

᾿δἴστιϑ ῬΥΔΕΙΘΥ πιθ. Οοηξ, Νίατο. ΧΙ, 52. - “057 οὑπὶ Ὁ Ῥδταρορ, 
Τεαι. 1, 536. 106. ΧῚ, 15. ῬΡΔ]πι. ΧΥΠ, 584. - ὩνΝ 12. Ἴπο, 
Νυπι. ΧΙΥ͂, ὅ0.. « ἤι15ὺ, Ὅρυῖ, ΧΥ͂ΠἼΠῚ, 8. 2 Ῥατδὶ. [Χ,, τά. 
Οοβεϊ. ΥἹΙ, 390... - 15 Ἴ3ὴ. Εποᾶ, ΧΙ, 57. Ἐδ1Β. ἸΥ͂, 10. - 
ΠΡ Ὁ3. «4, Ῥβαῖαι, ΧΌΤΙΙ, 84, - ποῦν, 1,ενῖς. ΧΧΊΠΙ, 58. 
Νυπι. Υ͂, ὅ. Ὅρδυεξ, Υ, 55. - 495 ὮΨ, δογαπι ζαοὶσ, Ἐχοὰ. 
ΧΧΧ, 5. - ρὰ. 2 ορ. ΧΙ, 5, πλὴν τῶν ὑψηλών, (ἃ) οὐ μέτε- 
στάϑησαν, ῥγαρδίεν' ΘΧΟΕΒα,, 86 Ὡοπ Γοιιθῖα βαηῖ, {Π6: 
ἤει. ΧΥΤΙ, 16, Τλερά. 1.8. ΧΧΥΤΙΙ, 10. “ἤοεγοῆ, πλὴν, 
ἄχιος, ὅμως. " ᾿ -ς ' : 

ΠΑΗῚΝ ΔΕ, νεγπέαπεοη δοοε, “3. Οὐδεὶ. Υ͂ΤΙ, 50, 
λὴν ἴδε, τοῦτο εὗρον, νεγεπέαηιθη δοθθ, ἦσο ἐπνδηέ, [Ιϊὰ Τιαο, 
ΧΧΗ, 21. πλὴν ἐδου. ," , 

ΠΑΗΜΝ ὌΝΤΩΣ, γι, αἰέαπιεη, ργοΐδοξο. δγπιπια- 
εὔωδ6 Ῥβα]αι, ΟΙΧΧΙ͂, 1}, δὲ ἄπδο γεγβϑίοῃθθ σοδϊιΐβθο τοϊμὶ 
Ὑμ]δοτοτ. Ὧν 

ΠΑ͂Ν “ΟΤΙ, Ῥναρίογα, ἐπιὸ φέΐαηι. ἜΝ, δέ φμέάσπις 
1 88πι. ΧΧΥ͂ 54, -. ης. 10}, ΥΊ, 27. πλὴν ὅτε ἐπ᾿ ὀρφανῷ ἐπι- 
πέπεετδ, ἔπιπιο φέξαπι ἴπι ΟΥ̓ΡΒδπυπι ἐγγαξείβ, - ἜΣΙΦ, ΡΓῸ 40 
4«μοα. Ατιο. ΤΥ, 11. : τ ὡὩν 

ΠΛΔΗΞΙΣ, ῥονοιασίο. ὨΔΏ, εἰεδόοπηῖδε, 8 ὯΠ9. “444. 
Ῥζογ. ΧΥΪῚ, 10, πλήξις ἐπιτιμήσεως ἐπὶ συνεόντε , Ῥδτοπδεὶϑ 

᾿ ᾿ εὐ ᾿ ᾿ 



Ζ΄. 

ΠΑΜΡΗΣ -- ΠΛΗΡΟΦΟΡΕΌΜΑΙ δι᾽ 

ἑηοτὰρπεϊοηλδ δὸ, ἐ 1666 6η16. ϑόδύκῖε 4 γοσρο ἤδη 896486 δα 
1ΧΧ,, φυὶ μβαρέπὲ συνερίβει. Ἐοτίαθ50 ἴβαιοη Ἰδροηάαπι δοξ 
“εῆξος. 0011, ΧΥ͂ΤΙΠΙ, 7. ἢ Ὁ 

ΠΛΉΡΗΣ, ρέσηωθ, ἐπέσρον. 403 οἰμαϊᾷ. ἐγέδιμέωπι “οέμδν 
Ἑπᾶτ. ΤΥ, 20. υδὶ. ἔοεῖαβδςε Ἰοβογαπῖ με, - "Νὴ, ρέπφωΐδ. 
ϑγπιπι. 860. ροα. βήοφφωα. Οεπ. ΧΙΙ,56. Βοπε: πδπὶ δόῦσο ἐδᾶ΄ 
ὁδὶ ἀο δρίοἱδ. - 29 σοπεῖγ, ὁχ 23, βᾳγανία. Ἐμάτ, 1, 4. λαὸ 

“πλήρης ἀμαρτεῶν, β6 88 Ρ]θηδ Ῥεοοδίῖδ. - μῦς αὐϊοοι, ΝαΒδΩι, 
ΙΧ, 28. οἰκέας πλήρεις πάντων ἀγαθῶν, ἀοπιὰθ Ρ]θι885 ουὐγηΐ- 
μὰ6 Βοπΐ8. Ῥδαϊα ΓΙ ΧΧΊΤΙΙ, 10. πλήρεις. Τερο πλήρους, 80. πο- 
σηρίον. ΟΡ. αἀσμαθ μίοηπέ, 40, οαἐΐοῖδ. ἘΖεοῖ, ΧΧΥΠΠ, 12. 
πλήρης σοφίας, ῬΙομὰδ δαρίϑηϊΐθ. Νϑβϑαι 111,1. πόλες ἀδι- 
κίας πλήρης» ὑτῦϑ ρ)δπᾶ λαϊυδίλιία. - ὠμὺφ, νογϑυαπν ΙΟ0}. 
ΧΧΧΉΗ, ιὃ. ΗφΡ. 1Π|,.. χεοβ. ΧΧΥῚ, 2. ἘΠῚ Ιεροσαῖξ 
αὐ. 4 88. ΧΧΠΙΙ, 7. δὶ νϑῖὰ Ἰθοϊΐο ε886 νἱἀδίωγ ἔσταν 
πλήρης. αἴ εχ ῥΡδιῖο]ορλίαν ἐπ οοἄ. “4145. - Μὴ, ρέεηϊεαο. 
Ἐχοά, ΙΧ, 8. 1,μονὶϊ, 11,.. Ψ, 12. - ΩΡ μϑγῖ, ἐγαηδέομδ. 
Οδπτ Υ, 6. 4. σμύρναν πλήρη : Ἀδὶ πλήρης ποϊλοηϑαι ρῥεγἤδοέϊος. 
πίδ Ὦ. 6. ῥγασεέαηέέαο Ββαῦοτοα νϊάδτωτν, Ὑὲάε δΌρτα 8. ἐπίλεκεος, 
80 ἐπῆγα 8, πρωτεῖος. - ΛΒ, δογομέαγ, 166. 1.Χ111, 8. πλήρους 
καταπεπατημένης. Ὠεάυχκοταπὲ δἰπα ἀυνίο ἃ 55. αυοά ἄθ 
αγδογέψμδο πιμρέέοϑ 7γμοέμα ζεγοπέξθμδ ἀἀ ἰοῖατ. γιά δέπιοπέδ,. 
“ἴ,ες. ῥοῦν. Ῥ- 13:16. - »δῦ, δαέμν, Οδῃ. ΧΧΥ, 8. πλήρης η).8- 

ρῶν, “Ῥίσημδ 8. δαΐωγ αἰέόγεπι, σταπάσενμρ. ΟὙἱάο εἰ Οεῃφ8. 
ΧΧΧΥ͂, 29. 1888: 11,6. ΙοὉ. Χ, 15. « τυ, ἐπέεβεν. ἃ Ά6ρ. 
ΧΧ, ὅ. ἐν αληϑείᾳ καὶ καρδέᾳ πλήρει, ἴῃ νϑεϊταῖο εἰ οοτὰθ ἐμὸς 
ἐερτο: ὉΝὶ πλήρης 68ῖ 1. 4. τέλειος) ἐπέσρεν, μογίεοίμα. ὙιάΦ, 
εἴ 1 Ῥασαὶ. ΧΧΙ͂Χ, 9. Ραδτἷαὶ. ΧΥ͂, 1). ΧΙΧ, ὁ. δγπιπε. Ῥτον. ' 
ΧΙ, ). σεάϑμιον πλὴρες.. Ρορλάυδ ρίδημπι., Κ μέρ. ροπάωδ ἀ6...᾿ 
μη. «Α(ημΐία ἰθὶ τέλειον ιμβαῦϑὲ, Ῥχγαθῖδσεα Ἰθρίτασ Οδῃ δ... 
ΧΥΤΙ, 27. δὲ ΠΙΒ1] Ἰερίτον ἢη ἔοχτα Βοῦτ. 2)ὲέοάζονδ: κὸ δὲ 

πλήρους, πεπληρωμένου βλαστημάτων ευωδεατάτων. δι. ΤΥ, 
45. δ60. οοᾶ, ΟΥιέδ. πλήρης ὁ χρόνος σου. Ὠδη. Υ͂, 51. πλήρης 
τῶν ἡμερῶν. 1 Μδοοαῦν. ΥΠΙ, 25. καρδίᾳ πλήρει, φδιεπεπια οπε 
άε, οπιπέδιρβ νέγέδωϑ.. Ὑμᾶδ ἀρρατεῖ, πλῆρες φῃδοθοαυθ πο- 
ἴατο ἑα, φωοα ἑαΐε ἐσέ, φιαΐθ 6686 αοὔεέ, ῥερίδοξιπι, δὲ ᾿ομδὲ 
οὐ ἐμδέμπει τιέπιεγπι πὐλὲξ ἀδοδέ. δαρ. Ὗ, 23. ππλήρεις χάλαζαι» 
ἔτανοε »,αη πόδ. Ἰπ πάτο εἰ 
ΕΗ ΠΊΔΡΗΣ ΓΙΝΟΙΜΑ7, μίοημε 3ο. νεὰῳ, “ἀξέον. 1οὉ. 

, ἡ. ᾿ ὡ ὰ τὼς Ν 

ΠΛΗἹΡΗ͂Σ ΕΙ ΜΠηΦ μέσηειο διοπι, Ὁ, νοῖρααι, πὰ ΧΥῚ, ἢ 
48, - νον φαξίογ. Ἅ'" αι. ΧΧΙ͂Ψ, 15..165.. , εἰ. 

ΠΑΜΡΟΦΟΡΖ Ο47, ρμέεπε γεγοιβαδιιδ φαπι., μίσπαπι 
“Ζαμοίαπι Λαῦφο, τ. ρέσηεδ διεπι. κἶ. Οοδεὶ. ΥΠΙΠ, 11. ἐπλη-. 

θυφορήϑη καρδέα υἱῶν ἀνθρώπου ἐν αὐτοῖς τοῦ ποιῆσαε τὸ πο- 
νηρὸν, Ῥίδπιαι εδὲ οοσ β]ΐοτηηι ποπιϊηΐδ ἐῃ 1118 δά βαοϊδ ἄσπε. 
Σου, γμδέμϑ κὰ Ἐ, }. :- Οὐἱά δυΐει Βοο οἱ, εχ ρ]ίοας 8γπ}- 

ἈΑὰ 2 ͵ 

, 



1. 

- 

ὅ"ᾳ ᾿ς ΠΑΠΡΟΏΩ - ΄ 

πιαολιϑ ρὸν Β466 νέτθα: ἀφοῤῳ καρδίᾳ οἱ υἱοὶ τῶν ἀνθρώπων 
κακρυργοῦσιν, δῖ δΌπι ΒΘΌτΤΩΒ ποδῖοτ; αὔναιια ἐΐπλογα μέϊο Διὰ 
λοπιέηεπι ρεγροίναπε πιαέα. Αφμΐδα νοτο τοὰάϊῖ : ἐξόλμησαν. πὸ 
γτόερεχὶε ἔοτίο 7τοπιείξέι8 νατίεοπο: ταοίγοο ργονελὲξ ἀπίπμις 
λοπιέπὲδ .ο αμάαοίαο ἐδΐοθ. Νδτι ΜῸ δσιῖνο δατηΐτιν ἔπ δῦ 
Ῥδιδϑὶ Ἐδι8. 7], δ. 12ὺ ΜῸ ὝὩΝ» 4 γορέονέξ οοΥ διρώπι, ἢ, 

. 

6. ψιεὶ εο απαασέαο ρῥγοοθδϑὲξ. ἡ 
ΠΛΉΡΟ' Ώ, ἐπνερέεο, γερίδο, δοπιρῖϑο. ἢ γι, οαΐοο. ὅγπηπ, 

Ῥεδὶα. ΕΧΊΗ, 5. ἐπλήθωσαν. Ὗδυ8 δεῖ Βᾶο νοοϑ ἰάθο, 4υίε 
ἀπ δοφυδητίθυ ὭΧη, δαρέξέαπι δΟΡ72) ῬδΥ τὸ τόξον αὐτῶν ἱπ- 
ξετρτοιατὶ νοϊαῖς. - τοῦ σΠ414. ΑΡἢ δ}. ρονγβούο.. Τ)αα. Ψ, 53, 
ποι πὴ, ΚΔ] δὲ ΡΪμ. ἐάθαι, 5 Ῥατ, ΧΧΙΨ, .ο. ΧΧΧΥΙ, 
45. -ἰ δ: κὺρ, Καὶ οἱ Ριμ. σοπ. ΧΧΙΧ, 21. πεπλήρωνται 
)ὲρ αἱ ἡμέρας, οοπιρὶοεὶ Θηΐπι δπε ἀϊφθ, ᾿. 6. πυπδτεϑ ἀΐον 
τυτῃ σορ]οἴο8 6δῖ, ψ6]: οὐδδ ργαεέογέσεπ. Ὑὶάο δὶ Οεπεὶ, 
ΧΧΥ͂,, ,4. 1ονῖι, ΧΙΙ, 4, ΧΧΥ, 50... Νυαι. ΥΙ, 5. ὁοὲ οοπί, 
Σογοεϊὲ Ῥλἑοὶ, ϑαον. Ῥ. 1. ο. 6. Ρ. 176..ὁ6ᾳὰ. Εχοά. ΧΧΧΙΙ!, 
29. ἐπληρώσατε τὰς χεῖρας ὑμῶν. ϑεὰ φυαδρίοοτ, οοτταρξαμι 6866 
Ἰδοιϊουθ ὉΙῸ πληρωσατὲ, ἑἐπιρίσέρ. κ Ἔξ, Ι, τά. πληρώσω 

᾿ χρὺς λόγους σοῦ, σΘιΆρ]6 09 βδιπιοῃθδ ἴι08, Ὦ, 6, σοέορλοηρῆν 
σὲ ροπαμ8 αὐάαπι ϑοτπιουϊθυ5 το, 1 Β6ρ. ΥΙΪ, χά. πεπληρω- 
μένος τῆς τέχνηζ καὶ συνέσεως, ῬίθιυΒ δτῖα εἰ ργράθφειία. 2 
Ῥαν. ΧΧΧΥ͂Ι, "1. τοῦ πληρωϑῆναο λόγον κυρίου, ὧδ ᾿ἐπιρέεγείαν 
8. ἐμογῖι σοπιργοδανθϑέμῦ σοτθατα θεῖο. γιά εἴ 1 Ἐς». ἢ, 
427. 810 δὲ ριοξδαηΐβ, Ἡπυῖη τε ργδεάϊλοῖϊα δνδπίερας, ἀϊδεὺδδ- 
ἔυν πληροῦσϑαι. Ὑίάο, 4086 ἐχ Ζοξγαεπο δὲ ““γἐβεξαα. οὈδβετναῖ 
ἙἘϊεηόγα αὰ Νίατο. ΧΕΥ͂, 40. Ρ». ι6ά. δὸ Ζεχέοοπ Δ΄, Τ' 8. ἢ. 
ν. Ῥεαϊαι. ΧΙΧ, 6. πληρωσαι κύριος πάντα τὰ αἰτήματα δου, 

 πιρίεαε Ῥϑυδ οταῦῖδα ροῖῖτα πὰ, ἢ, 6..ὄ φυϊοαυϊα ρεεζδιΐ, [- 
, Φἕας. ΟοΒεὶ. 1, ὃ, οὐ πληρωθήσεται οὖς ἀπὸ ἀκροάσεως» ποὺ 

ἐπιρζοδὲεμν δυτὶθ ἀὐάιτυ. ἔχ Βοο Ἰοσο ραῖδξ, αποά, οὐ 41185 
δεοϊνύυο δυΐο νόγρὸ δἀδαδῖυσ, Ῥσγδοῤοοίῖῖο ἀπὸ πες] ρεπάὰ 
δἷι, Ἰοτϑὰ. ΧΧΥ, 12.. ἐν τῷ πληρωϑῆναι ἑβδομήκοντα ἔτη ; οὐκὶ 
Δ ρ]οτὶ ξασεῖτιϊ δοριυδριπῖδ δπτιΐ, ΒΕ, 6.. οὐπὶ ἐπιρ]οῖυδ ἔποτι 
᾿παποτδ δοριυδριπδ δηῃοσυτα., 8. Οὐδ. σα νόγογέξ ΒΌΩτ8 586- 
Ῥιυαροδίπιυβ. διο [.|0. ΠΙΊ, 2:. ὅτε ἐπλήσϑησαν ἡμέραν ὀκταὶ τοῦ 
σεδριτεμεῖνς Ὦ. 6: στα οοἴάνιυςφ 4166 σάνοπεϑοοί, αἴ οτουπιοϊάοτε- 
ἔυτ. ΝΙάς 2 εδεοἰϊέ “ἄνεγα. 5.8, 110. 1171. 6... 1. Ρ. 192. δε4α. 
Δάάς “μὲ. κι Ἄθς. ΨΙΠ,, 94, υδὲ Ιδοο πληρώσας Ἰερεηάαπι 
ἐδ ἐπλήρωσας. οἵ ρμοβῖυϊδε (εχῖτβ ΒοΡδτδίουβ, ὅγπιπι, ἰοῦ. 
ΧΧΧΙΧ, .ἡ. ἠρέθμηδας δὲ σελήνας εὐῦ πληρῶσαι ἀὐϊτος, πυπιο- 
ταϑῖϊ ππϑρβε8, 4:08 τ ρ]εΡυηΣ δὰξ ἱπιρίατο ἀθθοδε, τεῦ δά 
Ῥατίπηι δ ῆσες. .. 8εα Ροῖοβῖ πληῤῶσαν αὐτὰς οἴΐδπι ποῖδτο 
αα' πιαέξωνἐεαίεηε ρογάμοεγα Γοοῖαδ. 5. δ ΡΥ γοῦ 65, Ὠοο 8688: 
δῆς ἄταν ἔοσδῖιϑ Ῥ]δπδθ σπδίυτταιῖδ ρτοδυσδηῖ; Οὐοηξ. δὲ- 
γλοηδ θα. ἀεῦν. Ρ. 9ιά. ἔπ ἀπίνοτδιιπι πι8]]6πὶ πϑϑε  ἴδπ.- 
αυᾶπι δυθεϊδηένττ ΧΡ] ΓΔτΘ, δὸ δρυὰ δγπιπιαολεδεπι το ροι6- 
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. ΠΑΡ ΡΩΜΑ͂. ᾿. ᾿ γϑ 
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τὸ πληρωσεως αὐτῶν. - ΜῊ, δἀϊοοῖ, ρέσημε.. 2 Ἄερ. ΤΥ͂, 4. 
ΟΟ86]. ΙΧ, 5. -ὀ κὖ., Ῥέοπιέμαο, Τίονὶς, ΧΥ͂Ι, τιθ: - "πῦρ. 
οἘ68]ἀ. Ἀ 4]. 1.8". 11,35. - μὯ85,, γερίσέιιδ. 1 Ῥατ. ΧΙῚ, τό. - 
δεῖ1..3.. αἰεοζίο, 165. ΧΙ,, 4. πᾶσα φαραγξβ πληρωϑήοξιαι. - ὙΠ» 

. πὲς. ἰετε, ΧΧΧΙ͂Ν, 4. . νϑυ,, φωἰείας.. Ῥξαϊαι. ΧΥ͂, κι... 
πληρώσεις μὲ εὐφροσένηρφ ς ἱτωρ]6 015 τ29 Ἰαοτιτ18, “Οοηξ. δα ἢ. 1. 
“εωξύμπι. αρῦπο. Δὰν. 11. ο.. 61. ἘΝὲ ὀχρυμοῖο μὲ Σρβεπάμπηι 668“ 

"δῖ: πληρώσεις εὐφροσύνης μετὰ τοῦ προσώπου σον, 80 5ὶ ἀϊοδ- ὦ 
σεῖ: “ρωά ἐὸ ἐαεἐξέα σ8ὲ αὐ ϑαΐϊσέαλοπε δᾷη6. 864 νιάς Αοῖϊ, 
11, “δ. δὲ νυ]ραγὶβ Ἰθοῖδλο ραείίεσ οοσυῃετῖῖ. Οὐμξ. Οριδ0. (γιέ, 
Ῥ- 1γ6. - γυῶ, αδωηάε ρΡγαρίρπο. Οεη. ΙΧ,.»..- Ὡρδ: 9, 
ἘΔ] οἱ Ηἰρῇ. αδεοένο,. αὐδοίνογ. Τιον. ΧΧΥ͂,20. ἕως πληρωϑῆν 
τι84τ)6 ἄδην Σπιρ)οαῖατ, Β..6. βηεαέω», αδεοίναξων διτιαδ. [)Δ. 
ὙΠΙ, ,25. πληρουμένων τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν, σομλρ]ε115 ρδοοδς 
1:5 Π]οτυλ, ἢ. 6. χμαπἶο πιδηδγα ρῥσδοοαέογιπι ἐἐζονεπι ογὲξ 
εοπιρίδέα. ϑῖταο. ΧΧΥΣΪ, 2. τὰ ἔτη αὐτοῦ πληρωσεν ἐν εἰρήνη, 
δῆποδ 618 Οοημ]εῦΐξ ἴβ ῥδοθ, ἢ, ὁ. οἰχοῖίθι, υξ δά ρ]ὁ6- 
Ὡδῖα Ἰοηρδη86. δϑιϑῖθιε οὐτὰ αὐἱδέο δὲ Ἰδοϑιτῖδ Ἀστνυθηΐδῖ, ἡ 
-Οοπξ. 1 Νίδοο. 1Π,|, δο. ϑέτδαο. ΧΙΥ, ,δ. ἐπλήρωσε Μωυσῆς 

᾿ τὰς χεῖρας αὐτοῦ, ἸωρΙ δαὶ ἸΝο868 πηδπτ8. οἴω, ἧς 6. πιξηΐϑῦδε: 
σέο ἐξέμπε σοηβδογανέί. Οοσῇ. Επχοά. ΧΧΥΠΙ, 4,, ΧΧΙΧ, 9. 
ΝΝυμ,. Π], 45. οῖ Οὐαρεὶξ Ῥλέῥοί. 8, Τιῖ. Υ. Ῥναςῖ, 1. ὁ. 4ά. Ρ.᾿ 
2500. 2 Νίδοο. ΥΙΙ, 2:. γενναίῳ πεπληρωμένη φρονήματι, νἱτὴϊξ 
λμρ]δία δηϊπιο. 42 Νῖίδοο. Χ, 30. ταραχῆς πεηληρωμένοι, δὰ» 
χα οὐυπὶ ρετίατραι, κι Νίδοο. Υ, 19. ἔτε πληροῦντος αὐτὰ, ᾶδοὸ 
αὐμυο  ἄϊοοηξθ δὰῖϊ ργαφαϊοαπίθ. (οπξ. Ἄοαι. ΧΥ͂, το. Οὐ. ἵ, 
48. Ηδζ"δὲλ ἄχεγο, ϑάον. ΥἹ, 8. Ρ. 3546.. οἱ ̓᾽οζζξιπι δὰ οι: 
1, δ. Ῥ»-.,84. Τὰ Ζῥοἰζμ4. Ἐπὶ διΐδη πληροῦντος Ἰοοῖίο οοἂς 
“ρα. Οδοιετὶ Ἰορομπὶ λαλαῦντος, υἱ οἴἶδηι ϑέγωθ οὲ Κ͵μέρ. φυοὰ 
Εἰοββοιια 6886 νι οίως αἰ οΙἰοτῖβ ἠληραῦντος. ΕΕἰελλογπὲο 
“Πηέγοαῖ., ἐπ ἐξθγοα “Ιροογγρᾶ. ἢ. 1. Ῥ. ο. Ἰηέθερταβ. ργδϑοιδ. 
δὰ οἱ μὺ ἰανίοθπι ρϑσμιαῖαϑβο' νἱἀδθίμε. 1 Νίδοο. 11, 55. ἐν: τῷ 

᾿ πληρῶσαι λόχον, αμὶα ρεγίδοξέ πιαπιἀδτυτι Γλοὶ. 84ρ. ΤΥ, 12. τὅ-. 
λειωθεὶς, ἐν ὀλίγῳ ἐπλήρωσε χρόνους μακροὺς» ρῬιυδ. τιοτῖαιε, 
Φη: θη 5:8 εδὲ Ὀτονὶ τη] ]108. ΔΙΌ... πε 

. Π ΔΗ  ΡΩΜΙ͂,, ρίσπέέμαο,, δαρῥοπισηέεπν, φεξοφοεξα ἐπι: 
Ρίεξ νεἰ οοπέποέμν ἐπ αὐΐφμο, ρνωφεέέμα. ξας, αὐνεωδ, ,3,ωθη.-Ἅ 
ἐμηι. Οδπῖ. Υ͂, ,χ5. ἐπὶ πληρώματα ὑδάτων, δὰ ρ]ομπῖτυ ἀΐπο8 
δφυάτυαι, ἢ. 6. 84 ῥἱ δι ΐβδίπια βυθπῖδ. - μὰ. 1 Ῥαγ. ΧΥ͂ΣΙ, 3), 
9) ϑάλασσα σὺν τῷ πληρώματε αὐτοῦ, τοῖα οὐμα 110, φιοά 60".» 
ἐϊπσέων ἐπ ἐξΐο. Ὑὶᾶο οἱ Ῥβ81ω. ΧΟΥ͂, 11. «ΧΟΥΊΤΙ, ὃ.. Ῥοαϊτα.. 
ΧΧΗ͂Ι, 1. ἡ γῆ καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς, ἴεντα, οἵ, φωξαφωξα σοης 
ξέποέμν ἐπ ἐξα. Νίάο εἰ ἴδέθ. ὙΠ], 16. ΧΕΥ͂ΙΠ, .. [τὰ Φλὲ» 
ἐοπὲ ἮΡ. 11. 6 ΚΖ ἐέ, Μ7ο5. Ρ, 451.. Δ μπιαῖ8., 4υδδ ἐπ δέξα οοι- 
εἰποδθδον,» ἀϊουπέοῦ πλήρωμα. ΕΠ Ῥλέϊοσέγαίο Ἡρφγοΐδ: Ὁ. 
σιη. νἱτὶ διμιδῖῖ, 4. ἴῃ Θ4η0 Τεοϊδῆρ σοητ οβᾶπέυν, δοάθανι 
γοοᾶθυ}0 ἐπρτείμιιμτας. Ορμξ, οἱ διούοοῦ, 1466. Ἰ. 11, ν, γὐά, 

-Ἠ 

- 



,͵βὩἁ, Ξ2ΩῳῃΥΗΩΆΜΛΗΡΩΣΙΣ -- ΠΛΗΣΙΌΝ 

ΟοΒε6]. ΤΥ͂, 6. ἀγαϑὸν πλήρωμα δρακὸς ἀναπαύσεως ὑπὲρ πληρώ 
ματα δυο δρακῶν μόχϑου, πιοϊὶον 686ὲ ῬΌΡΙΠας τϑααΐοὶ, 4υϑαὶ 
Ἰοδδ υἴτδαυθ νοΐ ἰδδοσίβ.. “4. ) θα. Υ, 9. - "ἢ, Μρι- 
» Ὀοσιθῖ ῥορε. «14. βγπιπι. αὶ Άσρκ. ΙΧ, 15. - Ὀμῦο, ἐπι» 

»ἐεείο. Οδατῖ. Υ͂, 15. σο]υπῖθαθ καϑήμεναι ἐπὶ πληρώματα, τ. 
ὑδάτων (ᾳφυοά ἀΐδοεία αἀάϊ!τυς ἴῃ νος. “γαὐ.), δαάθπηῖες δὰ 
Ῥὶοπἰτπάϊηες δαυδεγυπι, ἢ. 6. σα ρίοηἐδοέπια “ωοπέα,, αἱ Κὶς 
ξαίμδ Ὀ6π6 ἰσχϑηδῖυ δε, “4. ὅγπιπι. Τἠδοά, Ἐκοὰ. ΧΧΥΤΙΙ, 17. 
ίοεγοῖ. πλήρωμα, πλῆϑος , ἀναπλήρωμα.- β 

ΠΗΜἉΡΩΣΙΣ, ἐπερί δέξο, τερίδέξο, οοπιρίδέῖο,, .»ἱεπίἐμών, 
κὺξ. Ώευς, ΧΧΧΙ, 16. - κὐρ, δάξοοι. “΄φω. ὅγπιπι, Ἴλιο, 
ΤΟΧΧΊΊοτοαι. ΤΡ, 1.2). πνεῦμα πληρώσεως ἥξει, δρίτίτιιδ τερῖον 
τἰοηἶδ γ6] ρ᾽δητευαϊηΐ8, ἢ, 6. γομῖαδ δεδίμοδυβ, ψϑηϊδϑὲ πιδῃϊ. 
«4. Ἐπξεοῖ. ΧΧΧΙΙ, .,5. πληρώσει. -- ὔ, νογθη. Εζϑοξ. Υ, 

. 2. κατὰ τὴν πλήρωσιν τῶν ἡμερῶν τοῦ συγκλεισμοῦ , ἰιαχῖδ οοπν» 

. ῬΙοιίομθαι ἀϊδευπι οδδἑάϊοη!δ, Β. 6. ἀμέδμεθ οδδιἀΐσηθ. Υἱάθ 
δὲ δι, Χ, 5. - ξυμ ρίυτ, Ἐχοὰ. ΧΧΧΥ͂, 21: εουὺς λίϑους 
τοὺς τῆς πληρώσεως. ἐαρέαϊεα ἐπερίδεξοπέδ,, Ὦ. δ. βοπεπιαδ ἐπδὲὶ- 
ᾶϑ. ἴπ Οσα, Ζιρο. αι, Βαδὸ γοτῦα φυοᾷῦο τοῖς λοιποῖς {τὶς 
Ῥυυπίυτ, 1 Ῥδγ. ΧΧΙ͂Χ, 2. -- πη"), δορέξπιάηα. ἴοτθαι, Υ, 
44. κατὰ καιρὸν πληρώσεως προσταγμᾶτος ϑερισμοῦ, ἰυπερ ἴδαι. 
Ῥαδ ἐπ ρ]θτἱοὨ δ Ῥγδϑοορῖὶ τπθ8816, ἢ. 6. 400 ρτδϑοθρέυπι 5168. 
818 Ἰπιρϊοσὶ ἀδδοὲ, δοὰ υδαυθ δὰ ἰδπρυδ 58ϊαϊυξαπι Ρ]θη8θ 
τοδ815. Ηἰο Ἰερζριτηῖ ἥν, δαέξοέας, Ὑιά6 δὰ ἢ. 1. “οπε{αιι- 
οοπέϊπι.. 8 Ἐπατ. Ἱ, 58. πλήρωσεν 860. «4. αδὶ τοἸ φαΐ ᾿ἰρεῖ συμ" 
πληήρωσεν Βα δηΐ, 

᾿ς ΠΛΗΣΙΑΖΩ, ἀρρνορέπφιο, {απιξἑἑανίον αὐ αἰέφιοπι 
Φὰῤθεῖο, ΘΟΏΡΘΥΦΟΥ, ἰῖθιι: γὸπι παῦδο, οοποιμπιδο. Ὧ6 υἱείπιο 
μου 8ἰρπίβοδῖα νἱ ὁ Θαέαξον. 12.565. Ὧ(6 Ν. ΖΤ. εἐγίο οα. ΧΙ. Ρ. 
η8. 4 Νίαοο, ΥἹ, 4. ἐν τοῖς ἑεροῖς περιβόλοις γυναιξὲ πλησιαζὸν- 

ο΄ χων, 1118, 40λ ἐῃ δδοσίδ ἔθ ρὶ βοριῖϊδ οὐαὶ παι] οεῖ δ8 γόπὶ ἤα- 
᾿ δοδαπέ. 80 «Ἰεἰέαπια Κ΄, ΕἾ. Χ, ι8, μηδεμίᾳ ἄλλῃ πλησιάσαν 

αὐτὸν. εἰ 1014. ἐπλησίασε τῇ κόρῃ. 1ἴὰ ἀυσᾳυο Ἰορίτας δρυὰ 
"“εοογαΐον.. ἘΠ 

ἘΠΙΔΗΣΙΑ ΧΙΣ. τ, δίομε ὅσο. Ἰαὰ. ΧΥ͂, γ. 660. Οποη. 
Ἀοδροποηδυήν δδὲ δἷπο ἀπδῖο πλειστάκες . ὯΣ ποππι}}: οοἀὰ, 
Ποΐπι. μδΌδες, ϑοεέρϑοται ἔστεδθ89 δαυΐα πληστάχες, τὰ ό πλη» 
σιάκις οτῖπῃι θεῖ, 

3. ΠΛΗΣΙΕΙ ΣΤΕΡΟΝ, ρτγορέωμϑ. ά Ναοοαῦ. ΧΙ͂, 3. Ζο- 
παγαϑ Ζιδας. 00]. χδδ6. πλησιέστερον, ἐγγύτερον. Αἀάο Εἰγπιοί. 
Ἢ 804,χ8.ι. 5 .-:-- 

᾿ΠΛΗΣΙ ΌΝ, εαἄνοτθ. ργορο. ἧχι. Ὅσαις ΧΙ, 50. “ 
ἌΟΧΝΌ, 2π6. 1 ὅ8ι. ΧΧ, 4... - ἀν ὃν, σα πιάπιοπι, 1οβ. ΧΥ͂, 
46, - υἱῶ, 4γορέοηδ. Ἡγοαῖ, 1 1. - ἸἸΌ, Ἰάσηι, 108. ΧΙΧ, 45. 
- Ὁ) ὃν. 108. ΥΠ|, 35. -- Ῥ)Ὁ. 2885), Υ, 25. 860. οὐ, ἤσουν 
ΔΡασ, ΧΙΥ͂, χά, - ἼΧΌ, 6 ἑαέαγφ, ἴρας ΧΙΪ,11. “ΠΧΡΆ οομδῖζ, 

ν Φ 

ἈΝ 



Ὁ ΠΑΗΣΙΌΝ «τ ΠΑΠΣΜΌΟΝΗ 88. 
ἐῃ πε. Νακι. ΧΧΧΤΙΙ, 5γ. - "νη, σοοίμο, Ῥ6. ΧΧΧΊΥ, χά.. 
εἷς πλησίον Ρτο ὡς τῷ πλησίον, 8. ὡς πλησίῳ. 
ἢ Ὁ ΠΛΗ͂ΣΠΌΟΝ, 80. ὧν, Ῥγοχίπιωδ, αἶέον, 5.4, ραέεν. 
Ναὶ. 1Υ̓͂, 6. Ουἱά ἴὰ διηεδοοδοπείριν 1ἰδοσίαῖθ ἴω γεσίσω ὁ. υἱϑὲ 
[5.23 ῬδὸΡ ἄνθρωπον τοἀάϊάετδηῖ, Θοιΐαπν ἘΞΩΊΩΝΜ ἱπ' πλησέον 
αὐτοῦ υιαϊαπ παι σοπευθεθηῖ, - πν, 7γαίον. ει, ΧΧΥῚ, 
5:. 1ιονῖς. ΧΧΥ, 1τ1. 106]. ΗΠ, 8.. 47. Ιου. ΧΙῚ, ὅ. - "νὴ, 
αἴδέζενο δ. Ῥβαλαι, ΧΙΥ, ά. Τμροτυὰς ῬΌΔΗ οὐπι ϑγπιπιαοήο, 
4 ἔοτπιια ἑεαῖρον εἶναν υδὺ8 εθῖ. - ἼΔη, δοοίμιδ. ὅπο, 
λυά, ΓΝ, 11. - ΓῸΡ, ἰάσαην, [νι ὙΊΙ,. ΧΥ͂ΙΠ, 20. ΧΙΧ, 
11. δὲ αἰ. Αἀάθ Τλεοώ. Ζαοϊ, ΧΙΠ, 7. - ἽΨΡ, ἀσοδέξδ δου, 
οἵ ἀν 811186 νοεϊίτων, σερεδωϑ. 1 ϑαη;, ΧΧΥΤΙ, 16. υδὲ οχΣ 
Ζγοπεπείέ δὸ ὲδέξὲ ϑειῖδητῖα 9 Ἰερϑγυπε, 40:86 Θοη δοίΏΓΑ Υ͂. 
17. ᾿φυϑάδπιιηοάο δοπβιπιαίας. 8664 πιϊμὲ δδηβαπι δαργθϑϑὶ890 
νἱἀδπέυγ. Νδιαι δἀνογεαζῖυ 1116 δοὰ δοιθ]υθ, ἀθ 410 ἢ. ], 
ϑόῖιο 6δῖ, οταῖ αν δ, αυἱ δοαυπάυβ ἃ τορθ δὲ ὅ80}]ο ἐπ 
ΙΕρΏΟ βυοοαβϑοῦ οοπϑιϊειξυς οταῖ, δάδοψιο τϑοῖθ ὁ πλησίον 
εἷυ8 ἀϊοὶ ροῖοταῖ, - Ψ. δοοέμϑ, αἸρέοισο. Οεα. ΧΙ, ὅ. γ. 
Ἐχοὰᾶ. ΤΠ, ι8. οὲ Αἰ" ὲ ραβδί). ἴογοαι,. ΧΧΙΓ, ε5, παρὰ τῷ πληκ 
σίον αὐτοῦ ἐργᾶεταε: δωρεαν. ϑοὰ Ἰορὶ ἄἀεβεῖ παρ᾽ αὐτῷ ὦ πλησίον 
ἐργάεαε δωρεὰν, αἱ Βαρδὲ οἀ. Οοπιρδεἐοπδὲδ. - ὈΠΡῚ, δοοίας 
Ζαοῖι. ΧῚ, 9. Οοπέ, Φνμοέμπι, Οδεοενναΐ. 115. ΤΊ. ο. 12. ϑίτδο, 
ΨΥ, 12. τῷ πλησίον, ῥγοχέπιθ ἐα σοπαιρέοηξὲ δὲ ἐπέονγοραπέϊ, ϑῖσε 
ΧΧΧΙΝ, 156. τὸ τοῦ πλησίον, δοηδα απὲπεὶ 96 νοέα Ῥγοχέπιϊ. --ὖ 
ψιάδ6 Α118ὲ 5. ἀφαιρέω. ᾿ 

Ἢ ΠΛΗΣΖΙΌΝ, το. οὖσα. νὰ, ϑοσία, Ῥβ. ΧΙΟΤΥ͂, 16. “- 
9, άοπι. Ἐχοά. ΧΙ, 2. ἴον, ΕΧ, 19. -- ΠΟῪ, ἰάοιι, Οδηξ, 
Ι, ὃ. τά. 1], 2. Ν “ἭἩὴηὰ 

ΤΑ ΠΛΗΣΙΌΝ, ε0. ΝΤΑ͂, φιας ᾿γορα δμηϑ "5, 
σογᾶπε, Ἐοοδ, ΧΙῪᾧᾺΪ, 16. - ᾿ 

. ΠΛΗΣΖΟΧΩΡΟΣ, 3 ηεεέπεθ. Ἡΐϊπο Ρ]πχ' ἔοθαι, πλη-΄. 
σιοχώραε,. 3 ἐξέπιαθ γερίοπσδ. ἡ ὩΘΘΟ,, γέπριϑωϊπέδ' 
Ῥγονίποίαοσ. δι. ΧΙ, 24, ἐν πλησιοχώραις, δὶ ἴδδα 
4}11 ΣϑεττΩΝ ἐν πίοσε χώραις Βανεμῖ. Φγοαοϑ. 111. μδρ. 
198, 9. 
: ΠΣ ΔΉΣΜΟΝΗ, ν ϑοίέσναε, φαξεγίέαϑ, αδωπαάαμέέα.. γῶν 

Ρέηριδε. ἴε5. ΧΧΧ, 45. - ΠΎΘ, ζαϑέραξέο. Ἐδε. 1, τά. αδὲ ποη- 
Σ}}18 ΠὩΌ ἰορῖ8δ86, πῃ δυΐθαι ἀ6 86η88 δωζαπι 80]}οἷ19 
ξυΐδεε νἱἄοπευτ. - [3"2"2 Ῥίασ, ρμέέασ ἐπιδγὲδ. Τότεῖα. ΧΙ͂Υ͂, 
22. εἰ ὃ ὀὐρανὸς δώσει πλησμονὴν αὐτοῦ, εἰ εοοἰιτι ἀαρὶς οὖ- 
ὡπαηέξαπι δυδτα. «- 71}, πιαοῖδα. Ῥαδὶῳ. ΟΥ̓͂, 16. Ὑιεάοπίυε 
Σ ΟΠ Ὁ]}15 1ερ͵886 11, αυοὰ οὐδωπι οἴ σεσαπὶ Ἀοῖαξ, δὰ δὸ 
οοπέδοϊογδ ΠῸΠ ΟΡῸ8 6ϑῖ, 1Π]λησμονὴ ρΟῖλιδ 68ῖ δαέέθέαδ 8. 864. 
ἐμγίέαδ σπιασίαηδ 8. ξαδοίαούοεπδ. - ΥΩ, νοτῦυτα, δοέξον. 
Ἐχοά. ΧΥῚ, ὅ. Ὅσιι!. ΧΧΧΊΙΙ, χ5. "μγοπ. Υ͂, 6.. ΗαΡ. Ἡ, ι6. 
πλησμονὴν ἀειμίας » ὍΣ Ιοροταπὶ νοῦ. -- υὐϑῷ Οδη, ΧΙἧ Ϊ, 

Ἵ1. Ῥχον. 1Π|, 10. ἵνα πειμπλώνται τὰ ταμιεῖά αου πλησμονῆς αἷ-Ξ 



ὅη6 ᾿ς ἩΛΜΗΣΜΌΝΗ᾽ -- ἩΔΗΣΣΩ. 

του, οἵ ΣΟ πον Βοττοᾶ ἴθ᾽ ἀδυη ἀληξία ἔγαπιοϑεῖ, Ζζεφγοἶ: 
“ἰλησμοναῖς, ὑπερβολαῖς. «44. ϑὅγπιπι. Ῥβαΐη). ΧΥ͂, ... “- 
Ἄγγω. Εχοάὰ, ΧΥ], 5. ἡσϑίομεν ἄρτους εἰς πλησμονὴν, σοῃια- 
ἀϊτιυβ ρᾳπε8 δὰ δαέϊΐσέαίοπι. 1 ονΐς. ΧΧΥ͂, .9ς. ΧΧΥ͂Ι, τ6. “- 
προ, 165. 10,... ΕΥ̓, αι. Ἐθοι. ΧΧΧΙΧ, 9. - ἔπνϑὺς 
ἙἘχεοι. ΧΥ͂Ι, 4δ. “ Ἐηυϑν, δορέσπι, «“ἴφιρ. ὅγπιπι. Οϑῃ. ΧΧΎΙ, 

,; 35, Τιορεταπῖ ποῦ. Οοπῖτα Ῥβα]αι. ΧΥΪ, 1ι. ϑδγημπαολμα. 
ὩΣ ἑπτὰ ττδηβἔοσθπϑ ἰορὶς ϑ»ϑ, [1}ἄθη ναϊοῖ ἀθ Ἰοοο ἤγον- 
ἌΧΥΙ, 16, 011 ΧΧ Ἰοροευς νϑῳρ. Νουα ἴδῦδη σϑρυρηδς 
χοπι, δὶ ηἱ8 ἰῃὰ υϊζοαῸ Ιοο0 πεπεθῦιηι ϑοαρίεπαγέμπε ῬΥῸ δος 
4μοα 68ὲ σορέοδιεπι, Ῥοβίξοιι δα ἱϑιϊπιᾶτθ π18]}6ῖ, - πρλϑυ, ἐξδρ- 
σαπιεηέμπι, 165. ΟΕΧΥ͂, τό, Τιοροταῦς πο, δὺς νη. γ͵᾽άε δὰ 
Ἰ». 1. ῦοηἐ αμοοηπέπι. Ῥταθῖθτθα Ἰορίϊασ ἴὼ ΖΦ α. Ομέπεα Ἐοε. 
ΨΙΙ, κά. ὩΒῚ Ὠ181] δὲ τεβροράθιε ἔπ ἴοχῖα Ὠορσαῖοο. 811. 1,.20. 
στλησμονὴ σοφίας, δεπιπια δαρίσπέξα. «Ὁ. 

τς ΕΝ ΠΑΒΣΜΟΝΗ͂ς ΕἸ Τ᾿ ἐπ ᾿δαξίοέαέο δωπι, ἃ. αὲ 
ϑαδῺ δι. ῬΑ. δαί", Ῥτον. ΧΧΥΤΠΙ, γ. 
ΠΗ ΣΣΙ,. δ. πλήττω.» ρογομέΐο, σαφαῖο. πὸ ΗΐΡὮ. ἃ 

53. Επχοά, ΙΧ, 52. 58. [ο6. Υ1Π1, 5. δεο. Οοπιρί. 1685. 1, 5. εἴ 
ες ἰδὲ, Α{4ώ, 2 888, 1, 1. πλήσσων, ροδέφμαπι ρεγομαεαγαί. ἴᾶετι 

᾿ Μίοδ. Υ͂, 1. Οδα, ΤΥ̓͂, 15. εἐ ΧΊΨΡ, 17. υδὲ ποῖδε ἐπέσχβοονδ. 
Ψιάδ δυρτὰ 8. ν. πατάσσω. Ῥδ. ΟἹ, 4. υδὲ Ἰοβοπ άπ 68ὲ ἐπλήγη 
ἀμ τοῖα ρθσδομδ, ποπιοῦο δὲ “ὠφιεεέέπβ Ἰερῖς, δὲ δ]! υἱ 
οοδά, 1δΔῖ. ρϑγοιδδεηι δὲ, μὲ ξοδητωπ. - ὨνΞῚ ΗΊΡΒ. δαϑοΐηαῖο. 
ΒΡ. ΧΙΨΥ͂, 4. - 35, δχοροοίο. ὅγπιπι. Ἰοῦ. ΧΧΧΙΙ, 4. 
Τιερῖῖ π3η. - ὥδη, οὔϑέρπο. Αἴφι. Τοῦ. ΧΧΧΤΙΗ͂, 16. δομίοος 
ῬιοΟ πὴ 1061: 3 πη, ἃ ὨΩΠγ Φοπϑίογπαῦθ αἰέφμονι, αὐδπι 

᾿ Φοοοπθϑαι φυοηδ δϑοῦτϊ, διυὴς ΣΧ Χ, ϑγγιδ' δὲ Ζωμέλδγιεδ. - 
ἜΠᾺ, ῥγοϊδοῖο, ἑαρμάογ. ἃ ϑ8πι, ΧΙ, 20, 22. πληγήσεσθε 5680. 
'Οοπερί. Ῥοτυιναϊδῖιν 101 ἴα οοἀἄ, ουπὶ τοξεύξον. - ἢ33, ρέαψα 
φϑλοίο. 41. Ταὰ, ΧΧ, 50. ἐπλήγησαν. -- Δ23. ῬΡεγομδδδ. 2 888). 

ΟΥΥ͂, 4. δ: ΙΧ, 5. πεπληγρὸς τοὺς πόδας, ρογαμδεμδ ροαέδιεθ, Ἐς 
4. οἰαμαᾶμδι -- τ}455) ἔοθηι. αξίγέέα. «44. Ῥτον. ΧΥΪΙ, 42. 
σινεῦμα πεπληγμένον, απέπιιφ ἐγίδεὶδ., ΤΑδοά, Ῥτον. ΧΥΠΙ͂, 

᾿ Δή4, πνεῦμα πεπληγμένον, απέπιιεγε οδδροναπέθηι οἷα 56 6ἐ ατεαὲ-- 
Ζίο. Κπμίραξιδ τὰ8}6: δρέγέξιωπε αὐ ἐγαδοοπάωπι ζαοίζεπι. Ορρο- 

. τὰν δηῖϊπι τῷ Πῆν, ἢ. 6. σηῶπιο δοπο δὲ {ογέΐ, δὸ ΤΙΧΧ δδ- 
Ὀετι ὀλεγόψυχος. -- Ὧ83,ν, σαάο. 488. ἴ, 12. 4 Βασι. ΧΧΙΧ, ο. 

᾿ς ΨιτοΡΙ406 πλήσσειν ἐπέοηοαν 6 ποῖλῖ, -- 9» ῬΊΉ. Ῥογνεγέο, αἱ. 
᾿ 860. δολοΐ, ἴον». ΧΙΧ, 6. ἔπληξένι με. Ἦοο ὁχΣ Οτγέρεπα͵ ἄδδιιπι- 

ἔυπι, 4υΐ ἐξα ᾿δουίδιες: ὃ ᾿Εβραῖος ἔπληξεν ἔχει. Ατδδ. ῳ 

«ε8ἴ πλήσσειν, Ρεγομέεγδ, ἐοέι5 ἐπβίφοτσ. Οουῖ, δοῤμιῥέοη δἰ 
“᾿Ορεγα τπΐποτα Ὁ. 43. - πὺϑ Ρί. (ἰέδεθοο. Ῥτονυ. ὟΙ], “8. το- 
 ξεύματι πεπληγῶς. - 1, “αϑίο, ἴοτοιι. ΧΙΙ͂Χ, 29." - ὦ 
ῬΙδ, ἃ δὼ, γοοέϊέμο, ἧϊ.. ρΘγρϑγέο. δ, 166. ΟΥ̓́Τ, 1. Ὑ1άο οἱ 
ϑαρ. ΧΙΧ, 16, Ι ἘΝ πος ' : ιν ν τ 

᾿ ἷ : 
! ᾿ : 

; 



«- 

ΟΑΒΠΛΗΤΩ͂Σ --τ ΠΑΟΪΌΝ . ὅ77. 

ΠΕΙΠΔΗΤΌΣ ᾿ἜΚΤΕΙ ΝΌΜΜΑΙ, Ῥογοιδδὴς δ. ἐσέμθ ἐς. 
ἐργράον. ἢν), πιογαίοο. 'Ῥτγον. ΧΧΙΤΙ, 32, ὑπὸ ὄφεως πεπληγαΐφ΄ 
ἐκεείνεεαι, ἐοέμδ ἃ δογρϑηῖο οχιδηἀίζωσ. : 

ΠΑΙΝΘΕῚΙ 4, ἐαίονιεπι οασέξο, ἐαέσγωμι ζογπιαίέο, Ζαέογέα 
ἐΐμεπι Ορὼ5. Ἴ323, ἑαέον, Ε χοᾶ, ], τά. Υ, ι8. 19. ϑδωέῤάαδ: πλεν-: 
ϑεία, ἐκ τοῦ πλινϑεύυω, πλίνϑευσες. ' 
 ΠΙΑΝΘΕΙ͂ΟΝ, ἐαϊενοινόμα, ἴτ. Ξρίέηρ Ἰαέογπι, ἔοσιε, 

δὲ ξογπιαπέι" ἰαέογθδ. 23". ὅγπιπι, Ἐνπϑοῖ, ΤΥ͂, τι. ΖΦ δγοὴνγ «ἰ 
πιμᾶ: γο ῥαέ4ᾳγδ,. φμὲ φΥῇαθοθ αἰἰοίέμ ζοθπι. ρ6}. ἢ πλίνϑορ,. 
ϑγπιπιαοΐμδ πιαπ  ϑϑέέμδ ἐπέσγργθέαἐμδ 9δὲ πλινθεῖον, 4μόπιὶ πο 8 
ζαέεγςμέωπι 6ὁὲ αὐαομὴβ ἀρροέΐαγα Ροδδιμμδ, 11 δεδεδ ρωένεγφ. 
Οδοπιοέγασ γραμμοὸὶς, ἔ. 6. ἐξπδας γασέοεφιθ εοϑογέδεγα δοίδῃἐ. -- 
ἘΔ, )ογπας δαίοεγαγέα. ϑγπιπε, ΝᾺ. 111, 14, διέάαα ὁχ αν 
Ῥοογαΐίοπδ: πλενϑεῖον, ὁ τόπος, ἕν ᾧ οἱ πλένϑοι. πλαττοντα 
οὕτω “υσίας- ᾿ : 

,; ΠΔΑΙΝΘΕΥ͂ Ω, ἰαΐονθε ζογπιο βοὰ ἥπφο, 4. ἃ, ἠαέογύβοοὶ 
135}, ἰάσηι, Οεῃ, ΧΙ, 5. : ἐ 

. ΠΑΙΝΘΙ 44, ἱ: 4. πλινθεία, ἐαέενεπι ζογπεαξίο. τ 5 δ, 
“4. Ἑχοά. , ᾿θ6. - γϑὺ.. ᾿οὐῤᾳειιὶ Ἰετδια. ΧΤῚ,1ΤΠ1, 9. τ΄ 3.2, 
ὨΟΘΠ6Ώ ρχορε. 7π0. ὅδ, ΧΧ,44.Ν.Ὶ ὦ. “ 

ΠΑΔΦΝΘΙΟΝ, νοὶ ΠΑΙΝΘΙΌΝ, 1..4. ΠΙΝΘΕΤΙΌΝ, 
ἦοοιδ, μὸξ ζογπιαπέωγ ἐαέογδα, ἥρλέπα ἐαπέσγεχα, ἰἴδτη : ἐαέσγσιμ 
ἐμ. 53). ϑδγημπ, Ἰύβεοῖ. 1, 1. ἑαέογομέμπι, Κμὲρ. ἰαίογαπε. 
ΤΟ ΧΧ πλίνθος. Ἐμῖὶ ετρο 1. ἢ. πλένϑος. ὶάο τὰ ἢ. 1. Μο, - 
138, δόγπας ἰαίογαγία,. ἃ θαι. Χ], ὅ1. Νδβογθεθδθ πϑαῖρθ 
]οοο ἑοχῖῃδ] δ 19} ἔι. 1. Ἰορομβάπιηι ῥταθολρίυωηϊ 5}. φιδπι 
Ἰοοεΐοηθαι ΤΧΧ ρμ]οσγίδαυθ δϑοῦῖϊ: 6586 ν᾽ ἀδῖυσ. ἥεποολὲξ 
46 Ἶ..1. οοπ:θοϊιγδαι, ρᾶσΌπι τδπιθῺ ΓΟ ΔΌ ]επι, νἱ ἀθ δραὰ Ζ.}- 

“ «ἴδεπι ἂσ γα πιξέξέ. Ρ.. 107. Οἱ λοιποὶ ἴδθεθαι, ΧΙ Π,.9. ζΐν, 
“429 φ5ὲ δι πιὸ ἰαέογέοῖο. -- ΤΥλ5, Ἀοσλθαι τορι. το. Ἅ ϑ8ηις 
ἄχ, 45. ΝΟ... 

. 

Ν 

ΠΛΙ͂ΝΘΟΣ, ἑαίεν. ᾿Π)Δ}ν. ἴωπα. 165. ΧΧΊΥ͂, ,5,. 1,9. 
ὁγταπε Πη20., ασυοᾷ απὸ δἰ κοι βοδίζοπθαι βαρεῖ. -- Π)5}» Οοπ. . 
;, 8. Ἐκ Γ, 16. 168. ἸΣ, 10. 6 δὶ, -- γ55, ζογπανς ἰα- 

ἐσγαγία, Ναβυπι. 11Π|,.14. ὑπὲρ πλίνθον. 1,ορεοταας ξοτιδ8- 

80 13).. - ν»» δῶν 
᾿ΔΜΟΙΦΗ"Σ ΠΑ] ΝΘΟΥ͂, αἀεἰεέξο ἐαέαγὶς. τ), αὐ αϑαέεὶ 

)οωκάμπι, ΝΜ οἰ. 4, 11. Τυθροταμεὲ Ὠήϑοῦ. ᾿ 
, ΠΛΙΝΘΟΥΡΓῚ Α4, ἐαίογιεπιὶ σον ζδοξίο δοὰ σοοέϊο, 4. ἃ 

ζαξοτίβοέμηπε, ἃ πλινϑουργὸς » 4μὲ ἐαίογεε. οοηβοΐέ νοῖ δομ. ὁ 
δέγμὲξ. 3}, ἰαΐογθα ἔογπιο. Ἐχοᾶ, Υ͂, χά. - πολὺ. δαέογ. 
Ἑκοά, ΓΝ ,.8. υδὲ νἱάθ γᾶσ. Ἰδοῖ. - πρϑὺ 3 })., Εχοά, 
ν,».. : ἊΝ . 

ἼΠΛΟΓΟΝ, πανέφέιπε, παρέ. "4. 106, ΧΧΧΙΙ͂Ι, 41. “ 
τ. δα. ΧΙῚΙ͂Χ, ικ5. Πεαῖ, ΧΧΥΠΤΙΙ, θᾶ. Τυά. Υ,, 17. αἱ 811» 
δὲ ὁδορῖῃδ. - ηῆ5, ἀμωπόγμδ, ἷϊ, ἐξέ. 168.. ΧΙ, 14. ἐν πλοίοις ᾿ 
ἀλλοφύλων. 11 ὁχ ἰηροπΐο ᾿πεθερτϑῖδε φυπς.  ῇολαοίέα ϑωρρὶ. 
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8 ΠΑΟΚΑΜῸΝ .-' ΠΛΟΥΣΙΟΣ 
Ρ. 1584: ουδρίοδῖυν, ΟΥ̓Χ. Βυαίγοξοθ ῥρτὸ 4116 δοοδρὶδθβδ, εἷδι 
δυῖοαι ἀὁ να 118 πανὶ ριϊδαι 6. - "πι|2, σίπρμίμπε, [65. ΧΧΤΙ, 
10. πλοῖα οὐπέεν ἔρχονται. Αὐτὰ 86, βγη ΘΧρΙΟΒΒΟΣΌΏΏΣ (Ὠδιη ἢ. 
ψεβ οορίοβδο ἐπ ροσῖῃ οἰπρυϊυπι ἀἰοὶ ροόδιπι) δαξ δχτυϊετυπὶ 

ἢν, ἃ ππ,.,» Δ» ὑπερωδϊε, πανία, φαοά τϑιαΐβ ἐπα ροἸ]ΐτατ, - 

Πρ 8Ό. παρέ, ἸοὩ. ἵ, 5. - ἸῸΝ, τεπιδγοδα ἄδηϑα, ἰι. [μδοίπᾶ, ὁ 
παν ρέμηςι ρμαγνμέμηι, ρδαδοίμδ. ἰοῦ. ΧΙΌρ, 26. ἐν πλοίοὲς ἁλιέων, 
ἔῃ οδνίθυ8' μἰδοδίοτοιι, 165, ΧΥΤΙΙΙ, 1. οὐαὶ γῆς πλοίων πτέρυ- 
γες (ΕΔ. Οὐπιρί. τϑοῖῖα8 πτερύγων), ν86 ἴεττδθ πανἕτπι δἰδσυαι. 
Οομξ. Δάο.  αδασὲ 1)1686. τὰ ΒΒ δὲ, βγεπι. Οἰαδ. Ὑ. Ρ. 572. 

᾿ς ΠΛΟΧΩΩΗ͂ΟΝ, ονὲπὲδ οοπέονεμδ αγί6 δὲ ρίοαιεδ, ρίσχεγα, 
οἐποέππμδ. 5, ἐογώμοα. “ἴφι. Οααϊ. Υ͂, 9. 

ἘΠΛΟΑΑΜΟΙ, 860. ΟἿοδθε. Ῥοες. ογίησε, οασθανγέθδ, ογὶ- 
πὲδ ρίδεὲ φὲ ἑπίογεϊ. 8. ἸΝΪαοοαῦ. 1, 8. τοὺς πλοκάμους λελυμένη, 
δγέμέδιιδ δο]αι}5. Πδεγολ. πλόκαμοι; κόνδυλοι τριχῶν πεπλεγμέ» 
νοι. Ὀδανον, πλόχαμοι, αἱ μακραὶ τρίχες αἱ ἐπεεήδεεοε οὖσαν εἰς 
τὸ πλέκεσθαι, παρὰ τὸ πλέκω. Ποπιον, ἐ]. ξ΄. χ76. 

' ΠΔΟΧΗ͂ ὁ ἐπερέίοαξέο, μέέοαξωνα, πόκιδ, οοπβφκέωδι ὨΜῸΝ 
᾿φἴηρ. σοπέογέμπι, Ἑχοᾶ, ΧΧΥ͂ΤΙΠ, νά. ἔργον πλοκῆς, Ορῃϑβ ρίδ- 

᾿ς κῃἕἦδ. ἴτα τοδάϊτυς ϑγαμηΐο ἂἀδ ἢ δεεέξι φασοναὶ, ᾿δοῦν, 110. 11. 0. 
γ. 6. 46:1. Ρ. 486. - ΠΕΣ, πιαδιεέπμπι ἐσπιρια, οἰάαγέσ, Τλδοί. 
ΦΕΙΧΧ 2608. Π, 7.10. Οομξ, 4υδὸ ὁχ δ ἰέσγοπγτμο δεῖ 
Ῥνιιδέωδ ἴῃ Σγαρηι. Κε,.. 7π:. Ογασο. Ὁ. 577. 09 οὐΐδᾶπι 

ἴτυν ϑγηιπιαολμα α Άορ. ΥἹ, τ8. δεὰ δοδογϑιῖθ “Ῥομημέξαι»- 
ὅοπο νὶχ 1π|0]]} στ, αὐδπὶ ἐδὲὶ νοσδπὶ ΒΟΌΣ. ΘΧΡΕΣΠΊΘΓΘ γ0- 
Ἰυοτῖτ. τ ν 

ΠΛΟΧΚΙΟΝ, σαρέζιδ ρζεχμδ, οἱποίππιδ, αἶγγιδ. ὦν, 
φέξέα, ἐξ. οἱποίπγεδ, Οδαηι. ΝἼ], δ. δὲ ϑολοί, ἢ διακόσμησις. 
ϑδιιέάας Πλόκιον Γοργόνος ἱπζετρτοῖδῖας πλόκαμον τῆς Ζργόνος. 

᾿ Ἀραὰ Πεεγολέωμπι πλόκεον ἐκροπίτας εἶδος περιδεραίηυ, 80 δρυὰ 
ῬΡλοέέξιεπι ἀλυσίου χρυσίου πλοαή. ᾿ 

ΠΛΑ͂ΟΌΣ, οοπῖε. πλοῦς, πανέραξίο, ϑὰΡ. ΧΙΥ͂, 1. 
ΠΛΟΎΣΙΟΣ, αένοσ, ορωδεπέμϑ. δε, νὲν. τον. ΧΙΧ, 

"42. πλούσιος, ηαὶρρθ ὁ τορέδῃδ πεωχυῦ. - Ὁ), πιαστμδ, ἘΝ, 
Ἱ,.20.. 0712 ᾳφυδπάοαυο 6εδὲ πβαρημς ορέδινα δὲ αἰἱνέξέέα, ν. ο. 
τϑδη. ΧΧΥ,.. δὲ ἴοϑ.Ὶ, 5, -  ὙΩν ΗἾΡΒ. οῥέοδοο. ῬτοΥ. 
ΧΧΠΙ, 4. πλουσίῳ. Βδπδ 4υοδά: βοπδαπι. -- ἼΧΩ,, ἀέγέαπι. 
Ῥραϊπι. ἔχ, 50. τα πλουσίων. Ῥτο ξανχτι ὩΟΠΩΌΣ}186 δὲ 16» 
Εἰ586 νἱἀδηῖον ον, δδασοαι ασαοάδηι πιοᾶο νοθόσῃ, δβ]ϊοπι 
διοοά ρτουυπεϊαιξ θαι: δἸΔῖ ἢ νεσο' χὴν, δοΐ ΓΘ ΔἼΒ,), ἐὰ- 
ΦγοΊδ8 αὐ ργαδαάοπεδ, αἰἱνέξοα 9 αἰέδμὲς δοπὲβ.. ϑαι δῖΐδην, 4υἱ 
διαϊῃυπι, 608 ὩΣ ἽΣΠ ΔΟΟῈρΡ 886 ποῦ ἴῃ δ ρῃἰβοδιῖοηθ, νἐέξαγιπι, 

, δοὰ διγέογιμπι) υ86 Ρ] τα πα] δάμδεγαραπε ἀϊνίεαπι ἀοπιΐ» 
Βυβ δὲ χιδρηδίυτι Ῥ 8,8 1118, 80 86 δι: ἐχργόδδίδ86. [(8 δ 
Οὐαδά. οὲ ϑγπιπιασήμδ. Οὐπξ, ἦς Ἄϊωξο δὰ ἃ. }. ΜΔ γότο 
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᾿ ΠΜΟΥΤΕΩ «-- ΠΑΟΥΤΊ ΖΩ ὡ- ὅ9. 

φἰροϊδοιοιῖο πλουσίων Ῥοιίτα νἱάϑιας δὸ Αὐδρ. “Πονεΐε, 

ὝΤΙΩν δοζογα, δοαιέμδ,. σαρφαέμδ.. ὄγπεπε, Ῥίον; ΧΙ, “4. 
γιά Ἰορὶδδο Ὑ51», δὺς τεδροχὶδέο ποίοῃδαι αἰγὶ, 4αθδα 
βαθοὲ δυβδεϊδηξίνυτα. ὙΠ. - Ἴ25,͵ ργανΐξ, ἅς. ἀένοα. Οδῃ. 
ΧΙΠ, .. - ὙῈ5, ἐξο ἑμνομέδ. Ῥϑα]αι. ̓ ΧΧΧΠΙ, 10. πὶ νοὶ ΊΘ.. 
δόταπε ξΩΥ125, 'νε], » 40 πο πιαρίδ ρ]δοθῖ, οὐ. ΚΖ μέσ. οὲ ὅγγο. 
ὨΥΔΒΣ ἱαρτορεῖο ἀ6 ἠοπιέπέδων αἀἰὐνέξέδιιδ 6. ροέφιεξδια, διρέε νἱγἕα ὦ 
δωδ μὲ ἐδοπδα "Μβαδηείδμε δοοορδτυμι. -- 305, ἐποέμδον, ἃ τδᾶς 

Δ, ΩΝ γεν: εἰαιάίεγο, Ἰοταπι, ΧΧΤΥΥ͂, 1. τοὺς δεσμωταρ. 

«αἱ τοὺς πλουσίους. Ὦλαδο ἢ. 1. νοτεΐοπεβ οσδιπεσάηϊ, Ῥοδίθς 
᾿ Σἰοτῖβ δυοῖοσ δὴ πιδῖα σσηϊθοϊασα υὑδὺ5 ἔποτϊξ, δὰὲ δδ 186- 

ΒΑΏΓΣΙ. ἱποὶιδῖ8 οορέϊανοτίξ, δὺς ἀδηΐαυθ ἱπ πιθηῖϑ Βαρθοσὶξ. 
ποϊ:λοποπι σγὲ, αυᾶπι Βαῦοὲ “10, Θ4πΙ]! ἀ6ηι ἀϊνέπατο ποῦ γν8- 
Ἰε6. Ψίάε ΜΒογεεμές ποέέ. ογέξε. αὐ ἐδκέμπι πεὸν. Ῥ, Χ. Ῥ. 5η4. 
γὮν, οχιἐαδιπάΐαδ. 168. ΧΧΧΙ͂Ι, 15. - “ὧν, ὥένεε. Ἀπιἢ. 

ΠῚ χὸ. ϑδς. ΧΙ], τι. 2. [ο». ΚΧΥΉΙ, 10. δὲ 615. -, γκῳ, 
Φἐγερέξιιϑ. 168. Ὗ, ιά, Ἑοτῖο Βίο Ἰθρδιυπῖ νῷ, -- Ἰονυ, ἐγαη- 
φμίέέμο, 166. ΧΧΧΊΙ, 9. ΧΧΧΗ͂Ι, 20. ψίβδευν νοχ--βοργαῖοα 
ἐνεέέαγηι ἂς αδεπασπέξαα ποιϊοη θα οἸΐπι ΠδΡυῖδ86. Οοπξ, 
Ιοτοπι. ΧΧΧ, 10. 6ξ. Ἴεε. ΧΧΧΙ͂, τι, δο. ἰδ: νογϑίοπθα ΄ 
ξτδϑοϑβ. - 5 Ἐπάν, 11,. 51. πλούσιος ἀϊοϊξατ, 4πι οἷδὲ ἀΐνες.. 
νἱἀοῖυν, δάθοφυο Ῥδτεϊπι δὰ δοξίο οοηϊδηῖαβ, ραγίξπι το 
ΤΟβδη8 68ἴῖ, ᾿ἰδεγολέμε: πλούσιος. χρημάτων καὶ περιουσίἀῤ 
ἐαβο γιάθ δυρσὰ 8. ν. οὐσία, οἱ δωῤοονὲ Τλορ.. Ί, 11. 

Ῥ8Ε.: 
ΠΑὶ ΟΥ̓ΤΈ Ω, αἰἱνδὲ δεεπι, αἰἰέδδοο. “γῶνε ῬΙΒ, ζϑέξοοπι ρναϑ- 

«ἴσο. Ῥιον. ΧΧΧΊ, “8. ἐπλούτησαν. ϑδῖπο ἀυδίο Ἰεβετααξ ’ 
δ» ν, Εοτῖθ οἱΐδπι ᾿ϑοχδοπάημι εδὲ ἐπλούεισαν αὐτήν. -- 
η1π, ὁρέδ. Ῥτον. ΧΧΥΎΤΙΙ, 41. - ὙΌΣ, αἶνερ. Ἐπχοὰ, ΧΧΧ, 
γ5. οδε!. , 11. - θὲ ὙΏΡη, ΚΑΙ οἱ Η!ρΡΒ.. Ῥεδ]αι- 
ΧΙΥΙΠ, 15. οτειι, Υ, 27. Τάπ. ΧΙ, 2. πλουτήσει πλοῦ» 
τον (ρτο ,καεὰ πλοῦτον) μέγαν, αδιωιάαδὲε ἐνἐξἐδα πιαρπΐδ. 
Ηοϑο. ΧΙ], 8. πεπλουτηκα, ἄϊνοε ξαοῖυδ δυπι. Ὑ]᾽άθ οὲ Ζδοῖ.- 
ΧΙ,. 56. δε' οοπῆ, Αροα. Π]|, 1). ΑἸφμέία Ῥτον. ΧΧΤΙΙ͂Ι, 4, 
τοῦ πλουτήσαε, πὲ ἀϊεεδοαι. “φμδία, ϑγπιπιαοΐμε, Τλδοά. 
Ῥτον. ΧΧΙ, 1.7. οὐ’ πλουτήσεε . ΠΟΩ ἀτίεδοοῖ. “4, Ῥτχὸν. 
ΧΧΥΠΙ, 20. σπεύδων τοῦ πλουτεῖν, ἔοδειΐπδιο δὰ ἀϊτοδοοπάυτς. 
- Υϑν Ἔγωπιρο. Οεμοε, ΧΧΧ, 44, ἐπλούτησεν. Βδτ6. Ναπι 
οἰΐδπ ΟΣ παῦτ. ἢ. 1, ἀ6 ορίδευς ταύχομα.. ἰὼ το ἄτι Δ ΟΕ18 6 Χο 
ῬΙϊοδι δ δδῖ, 

ΠΛΟΥΤΙ ΖΩ, αἰνέξοπι αοῖο ν ἀμο. “ΡΠ, ἐπιρίπριοτῦ. 
Ῥτον. ΧΊΙΙ, ά. δοο. οοὐ, Βὲδγηδέαλί, τούτον, Βδὲ 110τ]1 σι. ᾿ 
Ῥτεβεὶ μαδδῃὲ ὁ ἐν ἐπιμελείᾳ. - ὙΩ᾽, ΗΙΡΒ. Ο65. ΧΙΨΥ͂, 45, ἃ 
ϑδπι. 1, γ.. 0}. Ἴ, 29. εἴ ΔΙ1δὲ ὦ πρό ωμ ϑέσδο. ΧΙΧ, 1. ὁ, 

ν 



΄σ ᾿ ᾿ 4, 

38.88,σς . ΠΛΟΥΤΙΖΟΝΤΈΣ -- ΠΛΟΥ͂ΤΟΣ 

πλουτισϑήσεεαι, πον Ἰοοιρἐεέαδέέων, Ὦ. 6. ροῖ τωλοεΐμ, ὅάραε,: 
Ῥογαδίέεων. ' 

ΠΛΟΥΤΙ ΖΟΝΤΕΣ ΑΥΤΟΥ͂Σ, αμακέεν 9 ἐρεοδ, 
νη, Ῥατε. Ηρ. Ῥεον. ΧΙ, 7. υδλ δόσιῖο οδὲ ἀθ σχίεσωα ᾿ 
οδιθηϊδτίομε ψ6] δ᾽ πιυ)δίλομα ΟΡ θοτΊδ6. 

ΠΛΟΥ͂ΤΟΣ, ἀϊὲνίείαο, ἴξ. περδεέεμάο. τῶτοιε, 3άεε. Ῥε. 
ΧΧΧΥ͂Ι, 3. Ἠλνοτβαο δι νἱτοστι ἀοοΐοτααι ὧς ἧ. 1, βευῖθῃ» 
1146, ΡῬ]οταπο διδειαηῖ, 605 Ἰερίε96 Π)5Π, 4:18 [105 αἐνίέξαδ 
λιφυδάο ποῖδί. Ζιμα. ὧδ δέδιε δὰ ἢ. }.: Γ,ορῖδδ6 νἱᾷδπίυς 
ΣΌΝ ουπὶ Θἤχο ἔοσδηι. χοξεχεπὰο δὰ γμε, ἸῸΝ δοΐεαι δοςα- 

.}Ῥῖ686 Ρτὸ Μαϊδοίπιο, Ξηπιέδείπιο δὸ ἐμεξίδείπιο ἐσγγας ὅοπο, Ῥοκ 
υοὰ αἱνέξέας τωτοϊ] ὁχοτῖης. Τάδε; ἔσγο διδιεῖ διοσέογξιδ ἴὰ 

νἡπεϊονέξ, Ῥδρ. 652., πδινρε 6085 ποῖοι οἰξηθθε Βοὺ δϑῆβὰ ροιλο8 
Δοσορίθδβα, 8 ἷζ ἱ, 4ᾳ. 0, φυοὰ Βεμᾶ ρδυεὶ Δ᾽ γον ἀϊοὶ ρυ- 
ἴεπι, ηυοά Βοιοῖτπδδ ρθε: ἐπ 16 οομβάδηε. Υἱάο 4ιο-- 
40 ϑολιεἐἑεπεὶξ Οραγα πιέμογῶ Ρ. 185. -- ὥλδιε, πιοσεξἑἑξέα. 168. 
ΧΧΙΧ, 2. Ψψιάδξυν δὰ παν οπαδῖδη πβετοῖθυδ δὲ ορίδιι, τθ- 
δραχίδδα ᾿βίεερσοθ τ08]60 οσυΐδέθδι. - ὙΠ, ἐλοέαωγδ. 168. 
ΟΧΧΧ, 6. - γ-. Ῥε. ΟΧΥΤΙ, 17. Ῥιονυ. ΧΙΠῚ, γ. ΧΙΧ, 4. εἰ 
4101. Αἀ446 ὅγπιπι. Ῥσζον. 1, τ5. - γἹ), πορρῤεέεάρ. ῬΕΟΧΧΧΥῚ, 
27. ὈΝὲ ᾿αἱνέξίαδ ποῖαι, 166. ΧΥ!, 14. ἀτιμασθήσεται ἡ δάξα 

᾿ Μωὰβ πανεὶ τῷ πλούτῳ τῷ πολλῷ, ον! θθοοῖ ρδἱοχία Νῖοα συ πὶ 
οὐνοὲὶ γπιξέξέμα ἐεδ τλᾶροδ. 168. ΧΧΙΧ, 5. ὃ πλοῦτος τῶν ἀααεβῶν, 
γπρρἐξἑτεαίο ᾿πιρί σάτα. ϑοηολέωτ ϑαΐηι ξὸ. πλῆθος τῶν καταδυνα-᾿ 
στευόντων σε. ἴοε. ΧΧΙ͂Χ, γ. ὃ πλοῦεος ἁπάντων τῶν ἐθνῶν, 
γερδεέέμαο οὐληΐτιπι σοπιΐοαι. Ὑιάα ρὲ ν. 8. ἴς6.. ΧΧΧΊΙ, τά. ᾿ 
1,Χ,. τά. δὲ οομξ, Ζ. 8δοα γοίεσ. αὐ ΣΑΟΑΧΧ 7πηέξ. ο. 8. υνὶ οὐ - 
φοῖνδαϊ, ἔδυ! δσο νἱάοτι ΓΧΧ Τπεὶ. 26ραΐαα, Όὑκ πλοῦτος υδυτ-- 
δηξς τὸ πλῆϑος, Βοσαυα ἰμιξίδειπι 6586 Δροδβίολιπι Άοσχω. 
Ι, 12... θη, ΗἸρΡΏ. Ρεον, ΧΧΙ, 17. εἰς πλοῦτον. Ἐχοιάϊε 

ἷο δηῖα εἰς ρασίλου)α οὐκ, πδ ἴῃ ἰοχῖι Ποῦτ, ἰορίεατ δ κε, 
φεθάδο Ογαδέξε τοοῖα οἀ1ἀ 1296 νἱ ἀοδέον οὐ πλουτήσει, αἰϑγπεσι, 
δος Ἴλεοά. Βαῦοπε, - ἬΠ, αἰνδέαθ, ορδϑα. δκμιπιαοῖ. 1658. 
ΧΧΧΠΙ, 6. - ὃν, εορίαα. ἴον. ΧΧΙ, γ. ΧΧΧΙ, ,6. [6δἰ 
ΧΧΣ, 6. - 1125, φίονία. 168. {Χ1, 6. υδὲ ποππι}}18 Ἰοοο Π 8- 

᾿ 16ῖ8 16ρ᾽860 νἹἀδηίαν ἈΘΒΟἢ. Ἴ25 οδῖ προεόδμα ζμδέ,) πίαρπῶς [αὲὲ 
πΏΠΙΘΓῸ σὲ πιρἰέξέμα πο. δε δα ει φυοάυδ ποιϊοημδ Βαθαὲ 
ΒΘΡτ. 123.. Οοπξ, σου. ΧΧΧΙ͂, 1. οἱ Οἱοον. Οαεξέ ἑν». ΤΊ, ὃ. - 
ἀ3ριῖῦ, ραπέδ, οέδμο, δὲ οπθια, φμαά. 68ὲ αὐ νἱέαπι διεδέσπέάμμζαπε 

ες πθοθαϑῶγέμπι, “(,. Ῥτον. ΧΧΙ, τά. - ὙΦ, αξνεα, ΝΙΙΟΒΟΥ͂Ι, 
λ3. - γον, Οςα. ΧΧΧΊῚ, 6. 1 ὅδ. ΧΥ͂ΠΣ 45. 1 Άοᾳ. ΠΙ, 11. 
εἴ Δ]: ὲ δαθρίυε. - πυ8, φσαρίϊοαέέο. ἘδιΒ. Χ, 2. πλοῦτον. {τὰ 
δα ἱηρθηίο ἢ. 1. ἀπιογρεοῖδιὶ δυμϊ. - ἡ, ἐγαπφωξέμϑ. 168. 
ΧΧΧΊΙΙ, ι'δ. Υἱάρ δαρτὰ 8. ν. πλούσιος. - "Ὑδν πιαπιπια. 168. 
1Χ, 16. πλοῦτον βασιλέων φάγεσαι. Νόοῦ ἴπια]6 ᾳυοδά δοηδιιπι. 
“- »εῦ, ἀῤιεπήαπεία. Ὅσαι. ΧΧΧΊΙΠ, 19. 86. ΧΧΙΨ, 17. 
πλούτου, υϑὶ ἀδ γλιλθαδ δόσπιο 688, δ0 πλοῦτος οπεπόπι σορέαπε 

- 



ΠΑΟΥ̓ΤΟΣ ΑΔΙΚΟΣ. -- ΠΝΕΙ͂ ΜΔ. 8ὅ8ι. 

'ἀο ἀδινιἰαηδέαηι ἀοιδοὶ Ῥϊμΐρ,. Ἀβδηκλοίαεῖν, ἵ:; 6. αἰ δεϊαλ μήν υδὲ 
«σῦ]ρο ἠονεοδέοσ νοοδηὰα8᾽ ΦΙΌΜΕΕ, οἵ: ἐΡ ΜΠ εν 810 αυοαος 1", 
ΧΧΧΙ͂Ν, τ. 

᾿ἩΖΟΥ͂ΓΤΟΣ "ΑΔΙΚΟΣ, ᾿αἰἱεξεξαο ἑαζωϑὰδ 8. "αι Ῥαν 

ἐαθ." νι, δορίαε. ἴον. ἌΧ, κι. δὰ ἴδ ἄδιχλος ζπνα]ῖπν δα αΐ- 
ἄεα Ἰάροτγο ἀδίκως) ροδὰν, οὕ" συναγύμενος οοηΐαῃροπάυπι 
451, τὰἰ υΐτδηθο νῸΧ δά. ΣΩ σε ἰμεὶνίε, τοξεσεπά κα εἰϊ, - ΥἹά 6 
4ποαὰο δ᾽ δὶ ἀύϑαδεικι. ΠΝ“ : 

ΠΙΥ̓́ΝΩ, ἐανο, εἴ: δᾶ. νεϑέδα ῬΥΌΡΤΙΟ ροττίπει: ἀε δογ}ο» 
σ᾿ δυῖτι νύπτεειν οἵ λοῖεεν Θἀ ΒίΒδῖ.ν, ΠΡ, Πρ. ἃ ἈΝ, ἕανο, 
αὐίμο. Τοῦ. δ 1, ΧΧ ΒΦ6οΗ.'ΧΙ;, 58: - δἼΒΥ, Ῥρεξέοστα, ῬΘϑ. 
ΧΧΧΥ, 8. οἷς ἔπλυνας τὸ ἔλεός ὅσου. Τα Ἰορίτοτ ψιτοβα πη δ. 
“αρέξε ᾿Μονεῥακιδοηὲ, δεὰ Ἰεροπάτπι ρῬοῖϊοΒ δϑῖ ἐπλήθυνας, αξ 
Βαῆεως στο οοἄά. ἃς εὐ ξεῖν νθ6γ8. “465. Βαλναεέολδ οοταϊοξ, ἢ 
Ῥοβωπν 6886 ΡτῸ ς δὲ ΕΖ λυ πείω τερριοὶ, απὸ καρσείπαν πε 
Δἰἶδα τὸ Ὁ, δριΐέ. Τπορτο.: δε βερτα 9. ν. πληθύνω..- 835, 
Ῥ:ὴ. Θου. ΧΙΙ͂Χ, τι. Ἐπκποᾶ, ΧΙΧ, τὸ. 14. ον. ΨΊΙ, 27. πλυ- 
ϑήσδιταε δος. ξαε. Τιορετάπην πλυνϑήσεπαι. Οσπε, 1". ΧΙΗ, 55,.. 
εἰ 58. - γῆ. Εχοάᾶ. ΧΧΙ͂Χ,- 17. μενὶξ, Ι, 9: ιά: -’ θῳ, ἐπι 
πιονροηαο: αδίμο. Ἐπ. ΧΎΙ, 9. ἔπλυνα τὸ αἷμά σου ἀπὸ σου, αὖ-- 
ἐμὲ ἴ6 66 ριΐμο. “4. ΄ον. Ὑνν .12. «ἴ 

ΠΑΎΣΙΣ, ἰοεῤό. ΥῈΛν ἰἄοαι. ϑγγεδ Ῥδ. ΤΙΧ, ὃ. ϑιτὰ: 
δο Χ. Ῥ. 686. Α. ιωρίοέλ. ἴπ.1). χ. ν. 1565, 47. 

᾿ ΠΛΏΤΟΣ Σ, φιὶὲ παειὶ ανῶλζηε, τ, πανὲρ αδὲέδῥη',, 5608 παρῇ». 
δεισ ρογνέξιδ,. εἰἱδαιπαίαλ 8 5, αι ἡλίω, παρίρο. 1οῦ. ΧῚ,, 56. πᾶν δὲ 
πλωτὸν, 86. ἔϑνος, ΟἸ 15 αὐ τοτ βθ:8, φιαθ γπιαμέρέο νελίέω».. [κ᾿ 
δεῦν. ἑαπἕυ 181] Ῥγὸ ἢδο νοεοϊορίξων, 146 Βὲεέἑπα. ΝΙΙΒὶ δυΐδηι 
Ἰθδτο νυϑσίΐδδο υἱοῖς, υἱ γευδὶς πᾶν δὲ «λωτὸν συνελθὸν 6χ- 
ῬΓΕΒΘΘΡ Ὁ . Ἄδρτ, Ὠ5Φ3. δ βεσ τὸ πλωτὸν ἱπ τ] 16 πϑεῖης παρέρεωπε 
Ῥίδοαέονἔμπε, νίδο ἰτά 8. σμηνή. α Μδεοε. ΚΤ, 41. τὴν γὴν πλω-. 
τὸν 'ϑέοθαι, ἴοτταιῦ πουὲν αὐδέοπι 'τεάάοτο. - ,ϑωδάαο δέ “Ἡεεγοῆ, 
πλωτὸν; σλεόμενον. Ἴπ 1ον. ὉγνέΝὲ Μδ. Βγέσε, ̓ προπίξαν νη- ΄ 
χόμενον"" ᾿ς Θέσεσας 8458, ἐπ ΄1οδέδι: πλωτὸν, τὸ πλέον, "τὸ γι 
χόμενον.- .Αἀάς δεγαδοη Ἰ. Ῥ’ 4ο5, Α, ἜΓΡΡΌΟΓΑΙ. εἷὁ βοέ. ν 
206) 45. πλωτὰ ξώα. ' ἐπ 

ι ἩΝΕΥ 4, γομένιῳ, 'αρένέμκος απέηιῶ,, ανέπεε, απὲπιὲ 

Ῥγαεφεπέξα, τ, ἐνα: βὴηκ,, ἰφὦ. δα. Χ, 8. δ. οοἄ. Ολὲέφ.. 
Μεελαείές αὰ ἢ.}. Ρ.21. 'σδηνοῖ, ἱπισερτοῖδοι μόῪ ὙΠ ἰητο 6 χί8.᾿ 
86 απὸπαπὶ; δὰ 4υδ8ην ἴδηνοη δἰ ΒΡΝ ΘΑ ΒΟ ΚΗ Ἡοοτδοὶ ποὰ- 
γοῦδ ΜΝ, «δ. .1339 π|ὶ᾿δοϊδηῖ.. Ῥτορδθῆϊοτν οόϊ σϑπϊθοξατα 86... 
ϑαανι ἀ μ.Ί. » πνεῦμα δἃ ἸἈτανδαν ψοοθτ 5 ροτεϊπονα, Ῥτὸ 4υδ 
ΤΑῚ Ἰόρδτίπνεν,, πὶ πο ἢ ς ἬΪΡ δ γιν, οἰϊαοῖο, 1ε5. ΧΙ, 5. Ηἰο. 
Ἰεροτγιηῖ, ἡδη: α ρλη, Ῥῆυτο ἐδῶ, ἴδε. ΧΟΧΨΤΗ͂, 12. - Ῥϑπ8,: 
εἰγαπροι δεῖο: ον. ΨΕΙ͂, 15. ἀπυλλαξειες απὸ ἡνευματὸς μὸυ ἀρᾷ 

ψυγήν'μου, τόραγαδὲσ γ ϑρένέξω “πιθο αι) ϑΑχάνηι γλήοανῃ: δὶ 
εαγέεέεισ οσοπίδοϊ ἸΙορδηάδαι, ἀποπνευλὸν ἐσ ειδῦ Σ᾽ 81 μον νορε 
ϑρέγέέιια " ἐκμεογοέμσέουνές, 1 Θὰ" ἸΙσα χα Ἐάξιϊϊος δὲ ,οομἰσοίμκα 

“- 
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ει οὃ. ΠΝΕΥ͂ΜΑ : 

'Βαλναεξὶ, φαὶ ἰμ ϑροο. 11. »νονέδοπε. ἔῃ 7οζ. Ῥ. 8. δεν ἱγματὸς ἴω 
Βότο πιᾶνυῖ. - που, ἀπέπια. ἃ Ἀηρ. ΧΥ͂ΤΙ, 19. οὐχ ὑπελεί- 

, φϑη΄ἐν αὐτῷ πνεῦμα τιόπι το] απο θδῖοΣ ἔπ 1110 δηΐπια. δ Χ, 
27. δ60. οοἷ, ΟΥῥα. ϑιωίάαν: πνεῦμα, .] φυχὴ τοῦ ἀνθρώπου. 
ϑῖο ρϑβείπι οἰΐδιαι δρπιὰ ρτοίδῃοβ, Υ146 Κ᾽ ογεεὲ Ῥλιίἑοὶ. ϑαον. 

΄Ῥ, Ἡ. ο. 32. - 3. Οδη, ΥἹ,.17. πνεῦμα ζωῆς, φρίττει νἱΐαθ. 
Ψίάἀο δὲ θη, Ὑ]1, 14. θη. ΨΙΠ, 1. ἐπήγαγεν ὁ Θεὸς πνεῦμα 
ἐπὶ τὴν γῆν, αἀδυρεδαι ΤΏ δπδ νεπέιπι ΒΆΡΟΣ ἔδεσϑηι. Ὑ146 δὲ 
ΟΟ8ε}. ΧΙ, 5. 166. ΤΙ, 2. ΧΙ,.ε5. ϑγπιπι, Οδϑ, ΠῚ, 8. εἰ δὰ 
Ἰ..}. ΤΣ ωδίονί ΜΕδοοὲδ. ὅο». 110. 111. ο, 5. ν. 805. Ῥεοΐξαπὶ οἵ» 

285) πνϑῦμα ἂς σεπίο' ἀἀδιδοηξ. “λᾶο διοΐογεβ, 4τρε οἴεται ἤο» 
"δ. αὰ Τοῦ. 111, ὃ, Ρ. διά. Νυι. ΧΧΥΙ͂Ι, 16. ὁ θεὸς τῶν πνευ- 
ῥιώτων, ἴϑεὺδ δρίγέέμωγ, Τυά. {Π|, 10. πνεῦμα κυρίου, δρὶτίταν 
Βοανμηὶϊ. Ταᾷ, Υ1Π| 3. ἀνῇκε τὸ πνεῦμα αὐτῶν ἀπ᾿ αὐτοῦ, το- 
ταδὶ ἐγ 1Ποτύση δὺ 60. “φεε. Τβοοα, Ῥτον, ΧΥ ΤΠ], 14. πνεῦ- 
μα ἀνδρὸς, ἐγᾶπι οπιϊαϊβ. Θιὺ δὲ. πνεύδεν ποῖδϊ δἰἑᾳυδηάο 
ἐγαδοὶ, Ηεαγ οὐ. πνεύσας») ὀργισθεὶς, ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν ανέ- 
μων. ϑυίαάξ: πνεύσας, σφοδρῶς ὀργοσθείς. Τὸν νετῦθα Τοπιοτὶ 
Ἡ. γ᾽. ν.δὃ. μένεα πνείοντες, ρᾶτνα δοολϊα' ἐχρουσθηξ: μετὰ πολ’ 
λῆς δυνάμεως καὶ ὀργῆς. Ορπαξ, ἰαπογμπι δὰ Αοι. 1Χ,, 1. Ρ. 809. 
.οο. 11, 11. οὐκ ἔστη ἔτε πνεῦμα ἐν οὐδενὶ ἡμῶν. Ὠὰδὰ οτδῖ 8πι- 
Ῥὶϊυ8 απέπια ἴῃ αἰΐᾳιιο ποείγασι, ἢ, 6. δυιπιαιο τἴπεοτθ δίδπιῃξ 
Ρετίφετ, δὲ ἔδεθ Ἄεχϑηϊωδιὶ, ᾿[υἀ, ΙΧ, “5. πνεῦμα. πονηρὸν, 
ερ  χἰϊαϑ πιοῖαδ, γ7146 εἴ 1 ὅδην ΧΥ͂Ϊ, 14. Ῥε..Χ, 7. πνεῦμα κα-. 
ταιγίδος. νοηξδ ργοοοίϊοδιιδ, ἑωγόο. Ὑιᾶο εἰ Ῥε. ΟΧΕΨΙΗ, δ: 
εἰ οοπῆ, ϑέταο, Χ{.{Π|20. Ἐποοι. ΧΙ, 10. πνεῦμα καινὸν δώσω 
αὐτοῖς, δρὶεἰταπι πονα ἀαῦο νοδίθ. “δϑιυέάαε: πνεῦμα δώσω 
αὐτοῖς, πνεῦμα μαινόν.. οὐ τὸ πανάγιον λέγεε, ἀλλὰ τοῦ λογικοῦ 
τὴν ὁρμήν. «“ἴφῳ. Τλοοῦ, Ῥτον. ΧΨΈΙΙ, γά. πρὶ πνέϑμα δεῖ. ἀπὲς 

᾿ς χιμα δοημα δἵ ζονγεξδ νἱὶ ορροοδὶϊτομίε. δίτγδο. Χ, 9. πνεύματι, 
δῖ Ἐμίραξωθ δαηρμῖπνο ψοτεῖϊ,. ΠΌὰ αυοά αἵματι ἰεροτῖ!, 868 
ηὐυοὰ δεπβθσι οπργοδεοτὶί. εὶς ἐδηιεα αἵμας, ἡπο4πὸ (δ- 

᾿ς γπιοηϑ Αἀΐοκ, 11..-.Ραφά. 'ο. 7. Ρ. 357. 880. ΙΧ 17. πνεῦμα. ἅγιον, 
“αρίεηξέα ἐπδὲρηΐε, 0011. 168. ΧΙ, 2. 1δαε ἀϊοΐτεν ἐγείρειν τὸ 
σινεῦμα τινὸς, ἡμαπαο αἰέφιοπε ργοπιέωπι φὲ αἴαογοπε αὐ αἰφυοά 
πορθοέξωπι διδοὶρίαπάμν γεαδέ, ᾿ἀος φμαπαο οοποξίξωπε δὲ νον 
ἐμπεέαέεηι αἰλοιμέμδ τοὶ ἡ )κολεμάαα, δερροαξέαέ. ὅ. Ἐπᾶς. 11,4. ἤ- 
γέερε κύριος τὸ πνεῦμα Κύρου, Ἐ. 6. απέπιο Ογεῖ ἐπ αϊαἰϊδ οοπδέζῥιπι 
τραοἀϊβοαμάϊ ἐδ ρ}} [ϑγβοὶ εἶθ, 601}. ἐδ. 'ν. 8. 9. «ΕὝΤΙΙ, 29. 
«αἀάδέέαπι. αα. Ῥαμ. ΧΙΠΙ 44. δδρ. Κ΄, 25. νοπέμδ,, ἐωγῦο, 1. 4. 
λαίλαψ ὧπ δἰῖθτο Κα ΙΒ ΌΤΟ, Φοἢ.. ϑὰνς, ΧΧΧΙΧ, 28. «- ͵δδρ. γ, 11. 

αον;. ἵ. 4. ἀὴρ ἰα αὐκοροάδοπιθαθ, ο0}}. ΧΥΤΕ, 18. ϑ54ρ. ΧΙ, 20. 
ἑνὶ πνεύματο, μη παξέἑιε 4. ἑμφαν, ἀἐνέπο. Τα, ΧΈΥ, 6. ἐξε- 
λύϑη τὸ πνεῦμα αὐτοῦς. ἢ; 6. ἀπὶπεξ αἐέλᾳμέμπει ραδδιε 6ϑὲ ς Ὥϑαι 
ὀεθοῖοβ ἰξοττιαι δεβιῖσι.β6 κοίροξΐδαθ ἀϊοΐταν. Τυάτει. ΧΥΪ, 17. 
ἀπέστειλας τὸ. πνεῦμα ἀαρν εοῖ ἱ, 4. ἐα, δοϊτεοέδοπεῖνυς εἶπαρῤ. 
Ψεξυπιαὰο ἀο «7οαοὶ ζλεὶ νοΐμπέαεν ἀχριλολιἄσπαι εεἰ,.5 δίδου 

Ν 
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ΠΝΕΥ ΜΗ -- ΠΝ 583 

ὙΙ, «4. φέέα, 6501}, Μδοο. ΨΙ1, 22. 25, ϑύεδπηξ. γς 45. ν᾽ δὲ 
φέγέμβ απὲπιδ, 88}. ἵ, τρ. πνεῦμα ϑεοῦ, θεμα, ϑαρΌῪ, 3. διὰ 
στένοχωρίαν πνεύματος ἀτενάζανξες» δοοττίηο ἀαΐοτο οοττορτί, 
οχ. Ομ 218, βγοπι. πνεῦμα, ἐἴγγελος, ψυχή, ἄνεμος, 
δαίμων. . ᾿ πὸ ᾿ τῆν ΤΣ τς 
κε ΠΟ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΦΕΡΟΊΕΝΟΣ, .α νεπέο- α4ὲ- 

ἐαέμδ. ἘΝ, δέσεμδ, αγίάμδε οϊ. ΧΙΠ,, 16. χόρτος ὑπὸ πνεύ-» 
ματος φερόμενος δοὴ αἰ θοτι ἃ φέέρώϊζα ἀγα. «“ Ψίαα ΑἸ10ὲ θυ- 
μὸς δὲ ὑψηλός. - ΕΝ, : δες πὸ 

ΠΝΕΥΜΑΤΟΦΟΡΣ' ΟΜΑΙ͂, νεπίο. αφίδον, ,ΠΝῚ ἡμα, 
λαμγὶο νεμέμπι, Ἰοτοτα, Τ|,΄,4. ἐν ἐπιϑυμέαις. ψυχῆς αὐτῆς ἐκ “- 
πνευματοφορεῖτο, ἴῃ ΟΟὨΟΌΡΙΒΟΘΏΕΣ 8 δΔΐπιδθ 586 ᾳυδεὶ νος 
,ξοτεθαῖωτ. Γλῦετο ἐγ διμϊθσοσς, πὶ ἀσωσέγε σεηξι, φαοᾶ 
ἧπ τοχῖυ ἸερίτωΣ, 6δὲῖ σησὲθ σρέγέξιπι ἄμοετε. Ὑἱὰφ 5. ν. πνευ- 
ματοφόρος. τ πο τ ἐν : 

ΠΝΕΥΜΑΤΟΦΟΙ͂ΡΟΣ, φιιὲ ὁρένέεμ ζοΡέΩ νοὶ σεπίο ἀ- 
διέαίμεγ, ΏΜΠΒ, Ρ]υτ, ἑπδέαδέϊσε, ἔονοσ, ϑορβοὶ, 1Π|, 5. 
“Μοπεξαιιοονιέωθ Ἡϊογοηγπιάπε δοουὶϊὰβ ΘΧρὶοαῖ:; μογίαμέφα, 
Φρίγέέπν, Ὦς 6. δρέγέέιε πιαῖο. οογτεβέδ, πτὰθ «ἀφμέίαο ἐνθουσια- 
ὥμενοι ἀϊουπίοτ, Ῥοιξεβι οἰΐδαι νοσιὶ ἐπϑαηΐ, φμὲ ἐξδέξίηφ “ολοὶ. 
πιεεϊοϑέπια οἰ δέοζέαἐδοέπια γορμπίῃν, ἀπ άς πνευματοφορεῖν ἐδ 

᾿ ἑποαπῖγσι ΜΙ γοτοὸ νἱἀδηῖιτν 6696 ἃ σεπίο ρογέαξὲ εἰ αδνορέὲϊ, 
᾿, 6. ἑέα ἐονθα, τι πιέδο ποφοέξο ἃ ἐφνέοσέπια σωγα ἧδε δὲ ἐΐηο 
γαρέακέμρ, αἰεδιξἑοτὲΐ, ἔθναα. Οὐ, ΝΙδιΒ. ΧΙ, 7. εἰ 2,ωαν»- 
δοπὲὶ Τγασζαξ. ἐπ ΤΙΧΧ 7. ον 

ἌΝΘΡΩΠΟΣ ΠΙΝΕΥΜΑΤΟΦΟΡΌΣ, ἔἄοπιο δϑρίγίέδι 
ἀἰμοέμε, δε: φωὲ αὔλαξμ πμπείτιδ ἐησείηοέια οἴ αρίέαδισ 2εγέων.. 
πὴ Ὁ, ἐγ ὁρέγέέμς. Ἠοϑβ. ἸΧ, 8. ἄνϑρωπος ὃ πνουματορύρορ» 
ὥσπερ ὁ προφήτης, ΒΟοσΙΟ δρίτίτα ἀποξα. ἴδθηπᾶτῃ ῬτοΡβοῖδ. 
Οοηξ. 2 Ῥεῖτ. 1,21, δὲ ϑμέοογὶ Τῆδο. Τ, 11. ρ.. γ)8. ὃϑΘ-- 

, ἩἨΝΕΥΜΩΝ, ρωέπιο, φψμο γϑορίταπεμθ. ἘΞ55Ἵ., Ῥίατ. 
δονπεπιδαϑιγαθ. 1 Ἀθρ. ΧΧΙΙ͂, 854.  Ῥαγ, ΧΥΠΠ, 55. Ῥδσ οοπις ἢ 
ΤΩϊΒΒΌΤΩΒ ἸΟΤΙΟΔΘ βίη6 ἀυΡ10 δάϊειιο ρμδίέεθαδι δὰ ῬΡυΪαιοπθ8. 

ΠΙΝΕΏ, 320, ερίγο. γι. ἰάθτι. ϑδγπιτι. ΤΠεού, Ὁ ὁπ. ΤΠ, 
",, ἔπνευσε, ἐηδρέγαδαξ. «- ΘΟ : δ, ἘΔ] οἱ Ἡ!ρΉ. Ῥρ8]ηι. 
ΟΧΙΥ͂ΙΤΙ, γ. ὅγπιπι, Τλδοά. οἱ 1 ΙΧΧ 166. ΧΙ, ὃ. - ην25.: 166. 
ΧΙ, 24. 4 Μδοο. ΙΧ, γ. πῦρ πνέων τοῖς θυμοῖς ἐπὶ τοὺς ἰουδϑαί- 
ους, ἸρΏδται ϑρέγαπδ δυῖπιο ἰῃ Ἰυάαπεος. 810 ἃ Χδηπορλονέο δηϊ- 
χποϑὶ οἵ ἔδσοοαβ ἢϑβίθβ πῦρ πνεόντες δέ. ΟΥ̓ 1. ὙΠ, ο. δ. 
6. 12. ἀϊουπῆιν, ὀδβεγνδοῖο Παρλοίξδο ατίποίδες. ἐκ δοάθπ δὰ 
Αοῖ. ΙΧ, 1. Ρ. τϑ4. Ξωνίρ. Ῥλοον». ν. 8853. ἐκ δ᾽ ἔπνευο᾽ αὐτοῖ.. 
ἄρας. Αρυά Φφαπάᾶσπι θυμοῦ πνοαὶ ν. 457. γιάς φαοᾳυο ΒΌΡΓΆ 
δι ν, πνεῦμα. ᾿ ἑωοὶ δε 

ΠΜΦΓΜΌΝ, δι ὔοοᾳφέϊο, φιναηφιϊζαίίο. Βῖταο, 11, 6: 
ἩρΡ. ἐδ λκεπιον. Ὁ. 40, 46. “ΜΆδνη. Ρ. 2.7.0. ὃ 

ΠΛῚΙ ΓΗ, 'διεβοοο, μγασίσοο, αηδο. Ὄν5, ῬΙδ. γονγίεγ- 
Το, 1 ὅληι. ΧΥ͂Ι, χά, ἔπνιγεν αὐτὸν πνεῦμα πονηρὰν, ἀπιρεῖαξ. 



8358... ἄἢ ΟΠΝΕΥΜΙΑ ; 
᾿ 

» Ν Βαλναεξέ, χαὶ ἑ ὅϑροο. 11. ρνονέδοηξ. ἐρ, 7οδ. Ῥ. ὅ. ΞΕ 
ξδτ6 τοδνιλί, - που, σηΐπια. 1 Άερ. ΧΎΤΙΙ, χ.» ΞΞ [5 

᾿, φϑη΄ἐν αὐτῷ πνεῦμα, τιόπι το] παπορδεαε ἔπ 110 5.2. ΞΞΞ 4’ 
᾿.37. 860. οοἂ, ΟΥέε. ϑιοίάαδν: πνεῦμα, ἢ ψυ"» 5 τε ! 

ϑ1ο μαδβεῖπι οἰΐδιαι ἃρῃὰ ρῥγοΐᾶποθ, Ὑ146 Κν ζ 2.2 ΞΞ ΄Ῥ. Ἢ. ο. 32. - πϑη. Οεη, ΥἹἱ, 17. πνεῦμα ἢ Γ 2: Ξ Η͂ 

᾿Ψιάδ δὲ Οδϑυ, ὟΙ1, Χ5. δα. Ψ1Π,... ἐς Ἐ5 ΞΖ -:- 2 

νὰ Ὁ 

Οὐ86}. ΧΙ, δ. 165. ΓΙ, 4. ΧΙ,.45.. 7; 
1. Φωμετὶ Μιεοοίῖ, δον. 116. ΠΠ, ἐ 3 
“δ πνεῦμα ἂς σεπέο' ΔΘ ΠΊθδηξ. Δ 4 ἢ 

, 
ἐπὶ τὴν γῆν, δἀάυρεῦαι Τ)δυ8 »επέῶπε..} ξ. ἶ 

Ἵ 
με. δὰ Τοῦ. 1Π|, ὃ. Ρ. διά. Ἢ Ὶ 

. 

ΠΝ 
Δ ΡΟ δ λὰ Ὅτ 

8 

ον 
μάτων, ἴϑ δὰ δρίγίξεσπ. Τυᾶ. ἢ ν» 
Ἰουινϊηΐ, Ἰυᾶ. 111; 5. ἀνῇκε ζ 
ταδὶ! ἐγα ἈΠΟτΌ πὶ Δ 60. 497} “ΠΕ 
μα ἀνδρὸς, ἐγαπε μοααῖν " ᾿ 
ἐγαδοὶ, Ηδεαγοἶ.. πνεύσας. 7 Ἵ “1 ποῖδε ἢ, 

͵ φ 

[ 
1}: 

μων. ϑιωίξάφ: πνεύσας, 2 τ΄ " 
᾿.. γ'. ν.ὃ. μένεα πνείρν, Ὶ ι :: Τεεγοΐξωπι 'βοτάνῃ ξ. 
λῆς δυνάμεως καὶ ὀργῇ. Ὁὴ3,) ὁπισρίπα. ἴδτϑιῃ, 1 ἢ 

. οι. 11, 11. οὐκ ἐσεν,,’ 0] ἐδὲ δηδὰ δζοπουλαςξεῖςο 
Ῥ ῖυβ ἀπέπρεϑ ἴῃ 8} « πλυνόντων, ἀεγόα ἑβπατία, αγὰς 
Ῥετῖφττει, δὲ ἔγ' “)|, ϑοῦ. Φἰϑδοογ εἶ 110. 11. ἐδ πιδϊςα ὅκα. 

δρὶχἐτεβ πα θ μεθ. “μον δ αηρὶἑ Ὁ165. ὧδ ἄδεδα “Βενέξα Ρ. 8... 

ταιγίδος» νη μόνα. Ῥτον. ΧΧΥΤΕ, 15. “φω. δγπιπι. 5 ΤΌΝ 
δὲ οοηΐ, δὲ, σὺν: “44. ΜΟΥ, 7: Οοηξ, ν. ποέα Ἰυἔτγα. 
αὐταῖς, δ. μ ΓΡΑ͂, ρεώσα, ἐοπάϊομέα. ά Μδοο. ΧΙ, 10. στο-- 
αὐτοῖον ,, ἴς, ξοττοὶβ ἐοπιρεαϊίδιε.. Εἰδεγοῖι. ποδᾶγρα, ' χῷ 

ἥ ,,( 7 πάϑορν. καὶ πέδη: (ΡΣ νἱάθ Ζ2πέ:. Οοπῖος ἀυοαυθ 

| ἤπε ΐ μη ῬΗΣ, ἑαϊαγὲφς, αὐ μϑοάδες μιδφμθ εἷδρ στιαδεγεφ. “Ἴης, 
ἣν 4 απϊέσέωηι ἀμπιογαΐδ, Ἐχοά. ΧΧΥΙΗ, ὅ1. ποιήσεες υπτο- 
ἴκ »"» ποδήρη» - ξαοὶοβ τακιίοδαι 18] θη. - ! πὰὰ ἘῪΣ φίυχσ, ἐζχαδα. 

ΜᾺ ΙΧ, 2. ᾿ἐνφεδυκος ποδῆρης 80. ὑποδύτην, ἰπαἀπίαβ 14] τὲ 
βκὰ, Τ0..ν.. 3. ϑίηο ἀιρῖο δυριηι]]οχογαῦῖ 13, δὺξ 8}}- 

 ᾷ δΥΩΘΩγπτθαι. - γεπ, Ρδείοναῖο. Ἑχοά. ΧΧΝ, γ. (1 Ξαΐε. 
ἦων. Ἰορίτωτ: καὶ τὸν ποδήρη» ταεπ ἄοβο Ῥτοοῦ] ἄμρῖο ρτο' 
ποδϑήρηνν ηπμϑαάυδιι οἷ ἰᾷ Βϊο τιϑηδοϑαηι ε886 νἱἀοῖος. Νδιω 

ΟΠ φοτῖθ ᾿δῖ8δ ἱπεδγρσοίδιὶο νοςὶ γπ βαμάαυδαύδια σοηνοπέε.} 
1.14, ΧΧΧΥ, 8. - οὐκὶ το. ΡΊοτ, πιμέαέογέαθ ναδέεδ. ΖΔΟὨ, 11], 
ά. -- ᾿νῸ, ραϊέωπι. Ἑιχκοά. ΧΧΥΉΗΙ, 4.. 8ιρ. ΧΥΠΙ, λ4, δὲ, 
ΧΧΥΤΙ 8, ΧΙ, τιν. Οἰφος. πὰ Ορέαΐ. ποδήρη.» τὸ μέχρο τεο- 
δῶν ἐρχόμενον. ϑδιμέάας: ποδήρης, ἕως τῶν ποδῶν γιτῶν. Ζ6χ. ὦ 
Ονὶπ Μ18. Βτεπα. ποδήρης» ἔνιρο᾽ λέγουσι. τὸ μέχρο τῶν σᾳυρῶν 
διῆκον ἱμάτιον" οἱ δὲ τὸ ῥαπεόμενον (ϑεέάαϑ συῤῥαπτομενον) εἰς. 

, τὸ κατωτερον τῆς στολῆς ἐκ πορφύρας καὶ βύσσου ῥάχκιον. “Ρά.-- 
δέον ζϑοῖϊ8 ϑιμἑας ἴῃ Μί8. Φαγίξ. Ὑἱάθ οὗ αυδ6 ὁ Ζεχίοο (γ. 
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Ὁ ὯΠ δυοῖ βΌΡτα, ἴα ἐφουδ' βὰρ, εἴ Ομ Ε, ΚἸρπενὰρι 
Ὥς ὅν ρ. 456. 

Ψ Φφφ. ἍΒ ῬἮῬἬΕΣ, σοαοραδὲ αδἰμοηαὲθδ Ροαέδιι. ὨΤ, ἐοδε. 

Ἔ ᾿ Τόσο. 11,18. Οοηξ, γωδέωπι ἴῃ Ῥγαρπες ΄“. Ὁ 

5, ὦ Ν "65. 
᾿ Α κ᾿ ἂ 9, οἶἶε5, ρεαϊέξδ. γΙάε ἰη τᾶ 8. ἀράδι ηὰ 
ῳ 5 Ὁ --" ὌΡριιδ, ΠεΓΡί, ἐΐφπιπε, φμο ρδαΐδα σα-!. 
ς ἢ: Ὁ Ὁ, σὲρρμδ. “4. ἴον. ΧΙΤΙ, 2). Τὰ 
“Ξ- ὄν τς ὰ τὶς. πιδὶθ βου δίεωτ ποδακακη- 

τ ἐν 5 ξύλον ἔν εἱρκτῇ, ἐν ᾧ τοὺς πόδας 
ν7). φ’᾽ Α, 
“ΑἹ «-ἘᾺ κ. ὶ Ῥωμαίοις καλεῖται κοῦσπος. 
“, " »- 4 Ὁ. ξξ, ν, 366. εἶδος δεσμωτηρίου, 
νὸς ρ εὔϑ Ἢ τοδοστράβην. Οὐο πῃ ἴοοο 
φτ Ὡς ἦς Ἧ 4, «ροογαέξοποπι Ῥ. 321. ΡῬΙο 

φ,...’ - ἢ ΔὨῖο ἢδπο διβθὴἀαδιΐοποπι δὰ 
ως οεὰ δίοπονμο Οὗ. τὰ Αοι. ΧΥῚ,. 

“ ἃ ΓΕ φυοά τοοῖϊϊυ τοιϊηδδίανγ, τὰ πὶ ἢυοᾶ 
Ὁ "οἰῳ δτρεϊυβ σαβοἀιίιταηῖυν ταδοβοὶ, τῶι 

Ι , νοοεῖυν ἂἃὉ δεγολίο ἴῃ σφαλὸς, εἴ ἃ Βίθοίο 
ων. 6δ᾽τΆ. υὐἱ ἃ Φέαεέξο Ροσνεέ, Ἀσι. Ὗ. 80. 6. ν. 28. 

. φωδέσαϊα. Οδεοϊοτάηι ποδοκάκη Βοτιθίτυτ δεΐαπι ποδοκακ- 
“, θαι ἀυρ!] οὶ κ. ανροοναΐξοη: οδοκάκκη. “Δημοσϑένης κα- 
τὰ "Τιμοκράτους. τὸ ξύλον τὸ ἐν δεσμωτηρίῳ οὕτως ἐκαλεῖτο, 
ἥτοι παρεμβεβλημένου τοῦ ἑτέρου καππα, ποδῶν τες καάκωσες οὔ“ 
σα, ἢ 1 κατὰ συγκοπὴν; ὡς. φησὶν “ἰδυμος, οἷον ποδοκατοχή. “Ἵυ- 
σίας δ᾽ ἐν τῷ κατὰ ϑεομνήστου, εἰ γνήσιος, ἐξηγεῖται τούνομα" 
φησὶ γὰρ, ἡ ποδοκαάκκη αὐτό ἐστιν, ὁ νῦν καλεῖται ἐν τῷ ξύλῳ 
διδέσθαι, ϑιωέήασ: ποδοκακκη, ξύλον, εἰς ὁ ἐν , εἱρκτῇ τοὺς πὸ- 
δας ἐμβάλλοντες συνέχυυσι, ὃ παρὰ Ῥωμαίοις κῦππος (1656 κοῦ-" 
σπος ὁ Ἰοοο Ζόκχ. Ογνεξὲ διιῖθα δἀάυοιί, εἴ δεχ. Ονεὲ 45... 
Δ γεηι.) καλεῖται. Κὥδκεεγια δὰ ἢ, }. κῦππος τεῖϊ θη ἀπ σρπβοῖ, 
εοἠ οὐπι ΟἹοββατία οἰϊδία κσῦσπος Βα οδος, 2 ο ιδ΄ πλαντιῖς ἃ8-- 
δρηῖτὶ δαδηιαδῖο, 4πὶ αἷδ πιοαῖο δι γ. Ὁ. διά, κοῦσπος βογῖΒρη-΄ 
ὄυπι ἀτϑιτταϊαγ, δἴρ. δι. οὔδεσναιῖ, υοᾶ΄ Οοσ8εα6 Νιοὴλιοασ 
σμϑροδ ἰτιϊτουργοῖ τ Υ ξυλόπόδας, οἵ ῬΑέϊοποπιια ξύλινα σανδα- 

μι λίὰ, Ἰπτουῖπι σέοόβαε Ῥ᾽δέέ, αθαοαιθ Βαδϑηξ: Οἴρριιο, ποδηκά- 
κη, Ετ ῥλανογίπιια οἴϊαπι ἀοοδῖ, ηυοᾶ ποδοκάκη Ἀοπιαπὶβ ἀϊ- 
«δῖον κῆππος, ἢ. 6. ορριδ. Ἦϊπο ἔοτιο ΑἸ 4αΐ δρυάὰ διξάαπι ρτο 
κῦππος τΟρΟπετα πι] τ κῆππος, Ὦ. 6. σἦρρμδ. Οβοἴθσυπι ἰἤεπὶ 
ΠΠραὰπι Οτδθοῖβ ἀϊοοραῖυν εἴῖδπι κυφων. 146 'ϑαϊπιαϑέμπι 1. α.᾽ 
εἴ ἂς 41118. εἷῃ 5 ποιιΐαΐδιι5 βαρτᾶ ἴῃ ξύλον, οἵ ϑέορλ. ͵6 ἤαγ-- 
πὯθ δα αν. ὅαον. Ῥ. 501. 8640. 

ἘΠΟΘΕΝΟΎΕΡΟΣ ν πιαρὶδ (ἤεοέαεναδὲϊὲθ6 σὲ σχορέαξιϑ. 
4 Νίαςο. ἈΊΤΤ, »5. ΧΥ͂, Ἧ 

ΠΟΙΕἘΝ, μπάᾶσδ. τν κα. Τοῦ. ΧΧΧΥΤΙΙ, 24. - πιὸ Ἣν 
6Θκ.η. ΧΥΤΙ͂, 8. Ταά, ΧΙΤ, 6. ἴ δ88πί, ,11. -' ἸΝΌ : ΜΗ. 
ῥγαδ πὲλέίο, Θεπ, ΧΧΙΧ, 4, ΧΕΊΙ, γ. ἽΝυαι. ΧΙ, ι5.. Τοτθαι. 

οΐ, 4΄Κ. Β ὃ 
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ΣἸσπα, ἐρ᾿εῖετι τοῖς. ΨιΔε δὲ ν᾿. 15. ἴτα 2 οζέεδ. ϑ6ᾶ ἴῃ ὈΠῸ» 
4πὸ ἰοσο Ρὲν δεαφίδαγο δαῖ “Ἔχατϑ τοἀδοπάθ ἐδ. . ᾿ 

.ΠΝΟΗ͂Σ, "αεμε, λαδέμο,, γοσρίγαξίο, σδηΐμδ, τρί ει, - 
ἔθ γωρέμγα, γέσια, φμοί Σ}᾿“επέμε ραν ἐδέαπι δρίγατο ῥοφεϊί, 
Ὑ}83. απέπιας Ῥτον. ΧΧΙΨ, 12. - πσῦΣ. Οεα, 11, 7. ἐνεφυσησεν 
εἰς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ πιοὴν ζωῆς, Ἰπβαθαε 1ῃ ἔαοΐδιι 68 
δλαίξίέμπι γἱῖδο, ἴσο. ΧΤ ΤΙ, 5. διδοὺς πινοὴν τῷ λαῷ, ἀδῃ8 λα 
Ζωπι ̓ Ῥορεΐο. Οοη, Αοι. ΧΥΨΙΙ, 45. 1οὗ. ΧΧΧΎΙ, το. ἀπὸ 
“νοῆς ἰσχυροῦ δωσει πάγος» Ῥεῖ Βα ἑταπι Ὠ εἰ, Β. 6. νϑοπέμηι {τἴ- 
εἰάμπι, φχιδεῖε ξἰδοῖοβ. ΟοΒ τ Ασι; ΠῚ, 2. δι΄ αὐ Β. 1. Τροίῥιωπ 
Ῥ- 1020. - 8, γωρέμγα, Νεῦεια. ΥἹΙ, ι. οὐ κατελείᾳϑη ἐν αὐ- 
τοῖς πνοὴ, πον τεϊϊπηπεθδέιτ ἴπ ΠΡ γερέωγα᾽ να] γέπιαι “ 
ΠΝ, δρίγλέωφθ. Οαμ. 1], 22. Ῥτον. 1, 22. ΧΙ, 15. Ἐδὲ δπίπιππι 
Βοινη}85. πρῖδε εἰ φιέα 80' ϑγμιπιαοῖ. πνεῦμα ΒΑΡΘΏτ. ἴοι. 
ΧΧΧΎΥΤΙΙ, 16, - ΠΥῪ ΠΟΙ, λαίδειιϑ ερίγέξωδ. Οοη. ΥἹ], 22. 
Ἡδεγολ. πνοὴ, ἀνάψυξιξ. ; 

: ἘΠΙΝΟΜΙ͂Σ’ ῬΗΙ͂ΣΙΣ. τῦνς Ῥίν: Ι, 35. 80. Πτὴ ποίδϊ Ἃ 
}. δοπεθη6πι, φιρὲ ἠἀαέξξις ογἕδ “Ῥχογεγίων. 

ΠΟ4 , ἤσγδα, εἰ αυϊάοπι δοουπάυαι Ἡροξονμς βοτανὴ ὅς 
καάστη, 8δὶ ἱμιαρλτατο παῶ, Ῥαδύο. 55, σηισριπα. ἴστεαι. {]| 

.232. Μα]. ΤΠ, 2. ὍὈ1 πόα, δσχη 6. ὄτεπι δδοὶ δόῖιδιὶ δι ο πιδϑίι00 
Ῥτο λογῥα. ποέἐφοέπια, 80. πόα ηλυνόντων, λεῦδα ἰαπαγία, 488 
Οκαεοΐδ σερουϑίον ἀϊοῖα, ν. ο. 2)ἐοδοοτγεαϊὲ 110. 11. ἐδ πισαϊΐεοα πια- 
ἐεγία ο8}..52. Οφηξον Ζαηρὶἑ Ὠ 148. ὧδ ἀδεδα δονέέα Ρ. ὃ. - 
δὼ, ῥόγδα ἐδηιόνα. Ῥτον. ΧΧΥΤΕ, 25. “4:0. ὅγπιπε. Ῥραϊια, 
ΧΧΊΙ, 1..- δὼ». “ἴφι. ΝΟ. Υ, 7. ᾿Ποπέ, ν. ποία Ἰυτα, 

: “ΠΟΔ 4’ ΤΡ ν Ρεάϊοα, ἐοἑοιεῖα. 4 Νδοο. ΧΙ, 10. πο- 
δάγραις σιδηραῖς, ἔοττοῖβ δοπιροαέδια.. Ἡδεογοῖ;. ποδάγρα, τὸ 

,, τῶν ποδῶν πάϑφρν καὶ πέδη: “ὍΡΣ νἱάθ Ζ2μὲ:.- Οοπῖος αυοαῦθ 
. μέσηι... 

ΠΟΖΗ' ΡΗΣ, ἑαίαγῖφ, αὐ ρμϑεΐεδ τπιδῴμθ Δερση άπ. ΒΝ, 
“ρλος, απιέσεένηι ἀωπιογαζο, Ἑκοά. ΧΧΥΠ, 51. ποιήσεες ὑπο" 
δύτην ποδήρη». » - ἔαοῖοβ τα πίοδαι Τλ]άτθαι. -ο 5 1.. Ῥ]υτ, ἐζπδα. 
Ἑκπεοῖῦ, ΙΧ, 2. ἐνδεδυκοὶς ποδήρη, 80. ὑποδύτην». ̓ ἰαδυῖαβ τα]ατί 
ξυπη 68. ἼΡ. ν. 5. ϑ8δῖπο ἀμ ρο ΒΌΡΙ [ΕἸ] χϑγαιῖ 113» ϑὺξ 8}}- 
," ΔΥΏΟὨΥ ΠΙΌΏΙ. -- γε, Ῥοοίονταἶδ. Ἑχοά. ΧΧΥ͂, γ. (1 Ζ αἱ. 

οπις Ἰαρίτωγ: καὶ τὸν ποδήρη» ταεπιἄοϑο Ῥτοοῦ ἀιΡΙΟ ῥτο 
ποδήρηνν ἀμδιάύδιι δὲ Ἰὰ Βῖο πιϑῃ δοϑαπι 6886 νἱάοῖατς. Νδαι 
εοτῖς ἰβδῖδ ἱωξογριθίδιῖο νοοὶ γϑπ βαμάᾳυδαυδια σουνδῃῖ.) 
1014, ΧΧΧΥ͂, 8. - οἰκὺ τ, Ρ]ατ, πιμέαέογέαθ νδεέεε, ΖΔΟὮ, {Π], 
ά, - νῸ, »αϊέμπα. Ἐχοὰ. ΧΧΥΉΙ, 4.. 88ρ. ΧΥ ΤΙ, “4, ϑίτ, 
ΧΧΥ͂ΙΠΙ, 8... ΧΙ, ιν. Οἰφος. ἴῃ Ορίαι. ποδήρη, τὸ μέχρι πο" 
δῶν ἐρχόμενον. ϑμΐξάαξ: ποδήρης, ἕως τῶν ποδὼν χιτῶν. Με. 
Ογνὲπὲ 145. 1 γϑπ. ποδηήρης «ἕνερο ̓ 'λέγουσι τὸ μέχρε τῶν σᾳυρῶν 
διῆκον ἱ ἱμάτιον οἱ δὲ τὸ ῥαπτεόμενον (διμέάαο συῤῥαπτόμενον) εἰς 

. τὸ κατωτέρον τῆς στολῆς ἐκ πορφύρας καὶ βυσσου ῥάκκπιον. “Ρά- 
κέον Τροῖϊ 8 δυϊάαεὶ ἰω Μ8. Φαρὶξ. Ὑ᾽άθ οἐἕ ηυδε ὁ Ζεχῖοο ὦ" 
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ΠΣ ΜΒ. ποῖᾶῖα ραπὲ βΞαρτα ἴῃ ἐφουδ βὰρ, .} σοι, ΑἸ σπονὶμη 
δὰ Αροο.], 13, ρ. 436. 

ΠΟΔΙΣΤῊΣ »ἨΕΣ, σοαραδὲ αδΙωεηαἐθ ροαϊίδιι. ὉΠ, ἐσδε- 
ἔφ. 4΄φω. ΤΑἀεοα, Ἰοτοῖὰ. 11], 1.8. Οοηξ, ὠϑγωδέωπι ἴῃ ραρπες 
οι. “εξ. ΟΟ. τ. 565. 

' ἌΠΟΖΔἜΤΗΣ, Ρεΐζεο » Ρεαϊέέα. Ὑιάα ἰπἔτᾶ 8. ἀροληξι 
ΠΟΔΟΚΑ͂ ΚΩ͂, οἰρριε, πεγρμδ, ἐΐφπωπε, φιο βδαΐθα δα-ὶ. 

Ρέϊνονιεσα οσποίγπςεπέμγ, Ὁ, οἶρριδ. Αἰ. Τοῦ. ΧΙΤΠΙ, 47). Τὰ 
1,..χ. Μοπέζαμοοπὲ ααἱ Ηρκαρία τί. ΓΤ δου! δίευτ ποδακακη. 
Οἰοδ6. Ογνιξ ᾿ἰιλοάϊτατι: «τὸ ξύλον ἔν εἱρκτῇ, ἐν ᾧ τοὺς πόδας 
ἐμβάλλοντες συνέχουσιν, ὃ παρὰ Ῥωμαίοις καλεῖται κοῦσπος.. 
δολοίϊαδέεα Αἰγἱϑεορλαπὲδ εὰ Ἔφωΐε. νυ. 566. εἶδος δεσμωτηρίου, 
τὸ ξύλον, ἣν ποδοκάκην λέγουσι καὶ ποδοστράβην. Ουο ἴπ ἴοοο 
αίεείωθ δὰ ἤωαμεδαοὶ ἀοῖαβ ἴῃ αγροογαξέοποπι Ὁ. 341. ὕτὸ 
δεσμωτηρέου Ἰορῖς δεσμοῦ, Ῥτορδηῖο ἢᾶπο διβθὴἀαδίίοιοπι δά 

. «Δ ερίδειορλάηπὶδ}. ο. Κἥδίογος. θεὰ Εἰοεπονγμδ Οὖεϑ. δὰ Αοι. ΧΥ͂Ι,. 
34. Ρ. 439. Ῥ6ηε ἰπάϊοαι, αυοά τϑοιῖίυδ τϑιϊπθδῖυγ, τὶ υοᾶ 
χαγοῖᾶ Ὦσο δεσμωτηρίῳ δτοῖίυβ οαβτοάίτεητον ταδ]θῆσὶ, τῦπι 
ᾳὐοὰ ἐξα εἴΐδπι νοσεῖς ἂὖ Δ δογολτο ἧπι σφαλὸς. εἴ ἃ Βίθοέο 

«δὰ 1γεϊδέγ. ν. 681. υὐ ἃ Σέαμέο Τοοπμὶ. Ἀσι, Ὗ. 80. 6. ν. 48.. 
ἐΐσποα φςεδέοάδα. Οδοῖοτυτα ποδοκάκη δοτι ἕν δεΐαπι ποδοκαάκ- 

κή οΌπι ἀορ]1οῖ κ. Ἡαγροοναξίοπ: ;Ποδοκάκκη. Δημοσϑένης κα- 
τὰ “Τιμοκράτους. τὸ ξύλον τὸ ἐν δεσμωτηρίῳ οὕτως ἐκαλεῖτο, 
ἥτοι παρεμβεβλημένου τοῦ ἑτέρου κάππα, ποδῶν τες κάκωσες οὖ- 
σα, ἢ κατὰ συγκοπὴν» ὡς φησὶν Δίδυμος, οἷον ποδοκατοχή. “Ἵυ- 
σίας δ᾽ ἔ ἔν τῷ κατὰ ϑεομνήστου, εἰ γνήσιος, ἐξηγεῖται τοὐνομα" 
φησὶ γὰρ, ἡ ποδοκακπὴ αὐτό ἐστιν, ὃ νῦν καλεῖται ἐν τῷ ξύλῳ 
διδέσθαι. ϑιυέάασ: ποδοκακκή, ξύλον, εἰς ὁ ἐν , εἱρκτῇ τοὺς πὸ- 
δας ἐμβάλλοντες συνέχουσι, ὃ παρὰ Ῥωμαίοις κῦππος ([6656 κοῦ-- 
σπὸος ὁ ἰσοο Ζόεκχ. (γνεέ διῖθᾶ δἀάυοιϊ, δὲ δεχ. Ονιεμὲ ,Μ,85.. 
Βνεηι.) καλεῖται. ΚΑὥπέογιδ δὰ Ὦ. ]. κύππος τοῖϊ θη ἀπο πι σρηβοῖ, 
δε εοὐπὶ ΟἹοββατία οἱϊδια κσαῦσπος δαροδης, Διο ιθ΄ πιαντῖς ἃ8-- 
δρῃτὶτὶ δαῤπιαδέο, 4πὶ αἷδ πιοαῖο τεδιεν, Ὀ. διά, κοῦσπος βοτί Βρῃ- 
ὄυπ ἀτοὶτταῖυγ, δερ. δι. οὔϑεσναῖ, συοᾶ σῥοϑβαὁ6 Νολιέοαδ᾽ 
ομροδ ἰῃτοτργοῖθη τ ξυλόποδας, εἴ ῬΑ κόμη ξύλινα σανδα- 

λια. Ἰπτονῖπι Οέοδδαο Κ᾽δἐέ. απθοηθθ Ὠαδδηξ: Οἴρριιθ, ποδηκά- 
κη, Επ λανογέπεδ δἴϊαπι ἀοςεῖ, ηυοᾶ ποδοκάκη Ἀοπιδηΐβ ἀϊ- 
σδῖυν κῆππος; Ὦ. 6. εἶρρειδ. Ηΐπο. ἔοτις Δ] 14] δρυὰ διωξάαπι Ῥτὸ 
κῦππος τερόποτθ πιϑ]ῖηῖ κῆππος, Ὦ. 6. οὐρρμδβ. Οδρἴδγιπι 1άεπα 
ἰξαὰπι Οταθοῖβ ἀϊοοθαῖαν δἴΐδηι κύφων. Ψιάο ϑαῤπιαϑέμπι 1. σ.᾽ 
οἵ ἀδ 4]115, εἷῃ8. ποϊπΐαῖριιβ βΌρτα ἴω ξύλον, οἱ ϑέορλ. ἰο 20γ.-- 
"6 δὰ Κα". ϑαον. Ῥ: 59:1, 8640. 

ΠΟΘΕΙΝΟΤΕΡΟΣ ν παρὶ (εεέαεγαδέϊί6 σὲ σκορέαξιφ. 
4 Μαοο. ΧΊΤΤΙ, .5. ΧΥ͂, ἮΙ 

ΠΟΕΈἘῈΝ. πηΐζο. Υ ΜΚ. ἴον. ΧΧΧΥ͂ΤΙΙ, 24, - πιὸ ᾿Ξ. 
0.“η. ΧΥΤ, 8. Τοὰ, ΧΙΠ, 6.  ϑ58πι, γ,11. - ΜΌ : ΕΝ 
Ῥγαθ πίλέίο, Οεπ. ΧΧΙΚΧ, ά, ΧΡ »7. Νύαι. ΧΙ, ,5.. Τοτθπι. 

Ῥαΐ, ΄. Β ̓  
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6 ΠΟΘΕΩ -- ΠΟΙᾺ 
ΧΙΙΠ, 9. ὍΡῚ Ῥχὸ ΜΘ, ἐξα εἰ γεεδλμδ εἰέ, Ἰοσογυπῖ 12, τωι 
εἶθ. Αἀἀο ὅγπιπι. Ἰϑύϑι. Χ, 6, 7. - ΠΕΝΌ, χοημέέ, Ιότοια. ΧΥ͂, 
ὃ. ἡ πληγή μου στερεὰ, πόϑεν ἰαθήσομαι; Ῥὶαρα πιθὰ Βτπιᾶ θεῖ, 
ὑηδθ βᾶπᾶροσ ἢ. 6. πδιδέφμαπι δαυαθοσ, ϑμέάαθ: Πόθεν, 
ἀῤνητικὸν, ἔσον τῷ οὐδαμῶς. Οομέ, Τογίκοη. ἀά ΑΙεἰΐαη. ΧΗ], 

. 2. Νόοὺ ορὔξβ Βὶο τ νἱάοῖης σππὶ 7γογππιΐο βἴαϊαασο, 608 
ΠΩ 10 ρ.1850. - ΜΌ, 4υΐδ. 108. ΙΧ, 8. δῖτ. ΧΧΧΥ͂ΙΙ, 5, 

" ΠΟΘΕ 2, ἀεδίάογο, φμασγο, αἰέρο, ἀπιο. πὰς, Ῥίδ, 
'ϑγπιπι. Ῥτον. ΧΧΙ, το.͵ -- Ἴπ, ὄγπιπι, Ῥε. ΓἸΧΥΤΙ, τ7. ἐπόθησεν, 
ἀεείάσνγανίέ. - “χτνῶ, ῬΑ, πρατϑ θὰ αἐέροπέον ᾳαογο. Ῥτον. ΤΙ, 
15. ποϑοῦσα τὸ σὸν πρόσωπον εὕρηκά σὲ, ἡμαθγδηι8 ἔλοΐδαι τολπι 
ληνοιΐ ἴ6., ΖΖεεγοῖ. ποϑεῖ, ζηκεῖ, ἔπεποϑεῖ, 860. ΤὟ, 2. ποϑοῦ-. 
σιν ἀπελθοῦσαν, ἀδεἑάογαπέ τοοϑἀθηξομι. [τὰ “4»ὲϑέορλ. ῬΙμί, 
Ῥ. 107. ποϑεῖς τὸν οὐ παρόντα, καὶ μάτην καλεῖς. ϑαῷ. ΥἹ, 11- 

- ἐπυθυμήσατε οὖν τῶν λόγων μου, ποϑήσατε καὶ παιδευθήσεσϑε. 
᾿Ηἱοσοηγτπδ νοτιϊῖ ; δογισμρίσφίία ἐρίξ δΟΥΠΊΟπ 8 7π408, εἶ α» 
δέρέεο ἐδέοα, δὲ δαδοδέξέο αἀὐδοτρέϊπαπι. ϑ8αρ. ΧΥ͂, 5. ὧν ὄψις ἄ- 
ροσεν εἰς ὄρεξιν ἔρχεταν, ποϑεῖ τε νεκρᾶς εἰκόνος εἶδος ἄπνουν, 

ΕΥᾺ οἴ ν. 6. δῖο “οέέαηια Κῇ. Η. ἸΗ, 42. ἐπόϑουν τοὺς γαμε- 
δ΄ φρς, απιαδαπὲ τοᾶτῖῖϊοο. Οοπέῆ. δὰ Ἀ. 1. Τογέζονι. ᾿ϑῖο οἱ πόϑημα 

δρυὰ Ζίσογολέμπι ἐχρουϊτως ἀγάπη, δἴ ποϑοὶῤ» ἔρως. 
ΠΟΘΗΤΟΣΣ, ἐδοίάογαέμδ. ἼΧΡΕΤΙ, αεδέάοτέα ἐμα. Ῥτον: 

ΠῚ, ιτδ6. Μίάε 'π ν. πονηρῦς. - ΠῚ Πλν ὠπέσα. πὸ. Τηᾷ. ΧΙ, 
54. ποθητή. Ὑὶάο δὰ ἢ. 1, δϑολαγζφηδογρέμπι. ΑἸϊοὶράγοπ Ρ. 
ο. ἐμ], 

᾿ ΙΠΟΙΘΟΣ, «δείάενέμπε, τλα, ἰάθη. “«(4ω. Ῥδαϊπι, ΓΣ, λή, 
δοὺ Χ, 5. Ἧτο ς ; 

ΠΟΙ΄ 4, εἰ ΠΟΙ, ἄενδα φιραεϊδοί, 1, 4ᾳ. πόα, ᾳυοὰ νἱ- 
ἂ6 βϑυρτα, (Οομέεσς φυοαῦθο ζΖϑς, ΔΝ. 7. 5.0. ποία) ϑρεοϊδιῖπι : 
ἔεγδα ρωγραπαὶ νἐπὶ λαδοπδ. ὉΔῚ, δαδίπα, ἄσγδα, ΟΥαροὶδ 
βράϑυ ἀἰοία (46 ηυὰ νἱάδ Τέπέωπι 1, ΧΧΙΥ͂, τι. δὲ αυδο η0- 

, Ὧδῖδ δυπε βεῖρτὰ ἴὰ Βράϑυ). Ιοτϑαι. ΠῚ, 22. ἰυχία δὰ, ἤοπι. ἐὰν 
ἀποπλύνῃ ἐν νίτρῳ. καὶ πληϑύνης σεαυτῇ ποίαν. 58ὶ Ἰανοτὶδ ἴθ 
εἰῖτο, δὲ πὴ} 1} σα νοτίθ Εἰδὲ λσγδαηι ρεγσαπας νἐπε λαδοηέοπι, 
αὶ. 1Π1|,.2. τυχῖα ϑαπᾶσθμι οἱ οοά. “4226.. ὡς ποέα πλυνόντων, 
τ ἄσγδα ῥεγβαπδ 8. ἐπιερπια Ἰανδοϊϊατη. ἘΠ, γαποοί, τᾶ] 
01 Βαροῖ πόαν οἵ πόα. Πα οἴΐδη «46. Ἰοτθηι. 1. ο. 2.65. ()- 
. χεδὰὶ ΜΒ. Βγοπι. Ἰχόα ἑκάστη βοτάνη λέγεται. ἡ δὲ σμήχουσα ποία 

ς μέκληταν παρὰ 4ημοσϑένη καὶ Αυσίᾳ. ἴιὰ οἴίαπι δολοί. “εὶ- 
δέορᾷ. αὐ Ἐφμΐέ. ν. θο3, εἐὲ δϑωέάαα, Ὠϊδὶ 4υοά ρῥτοὸ ποία ταᾶὶθ 
Βαδεαῖ πόα, δὸ ἀρυὰ ϑιέάαπι ῥταϑίοσεα μαδὸ δαδίαῃρδοίαι: 
οἷς ἐν πόᾳ πλυνάντων οὕτω αλαχέαν (Ἰερ6 δὲ ἀϊδίξηραο 18: 
οἷς να] εἷσεὶ ποία πλυνόνεων, οὕτω “ϊ]αλαχέας) ἐδόξασε. Ουοά 
δῖοι ποία εἴ πορὺ πίτοᾳφυθ πιοάο ἀϊοδῖατ, ραϊοῖ χ δέγπιοίο: 
ξίοο 47. ἰν Πόα, Τροία οἰ Ροία. Οδοῖογαπι Οὐγγθοδέοπιρ 145 
γεπι. ἘΞ ο. Ῥατίτοσ πόαν Ἰερῖϊ, 6ὲ ἀ6 ἡ11ἃ ἐξα ε Πόοαν δὲ λέγει, ὃ 
κατὸ τὴν Σύρων φωνὴν ᾿Αλάαν καλοῦσε. «ατὰ δὲ τὴν ᾿ λληνων 

λ 
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φωνὴν δὰ νῶν ὀνοβάφευσι. γιά Ολιέφιονὶλ Οοπιπιοτοξ. ἴὰ 76 
γέπι. Ὁ. 204. ϑγτὰ βισο Ὁδβαϊδαΐϊοα γοχ, αφϑδπι ἐπ άϊρι τ Ολνγα 

᾿ϑοδέοπιπδ., δῖ δ η., ασυσά νογϊαοϊ δάροπεπι, δθῖι6] λογδατίῃ 
ϑαροπαγέαπι, ὶάο Βμκέογδεπι ς0]. 88. ᾿Δορυύίκνιον νότο Βδτρα 
εδὲ γψοπϑιδία, ἀδ αυὰ δέῤιέωα Η, Ν. 110. ΧΧῚ, ὁ. ὅι. ἐὲ Σίως 
πιοίῤῥογρίωα δὰ. Αριέσέιτη Δ Ἀογδὲδ ο. 23. 

ΠΟΜΕ 42, 3αοῖο, ΟΡΘΓΟΡ, Ῥεγβοῖο, αρο, ογέο, σίρπο, ᾿ 
φοπδέξέμο, ἐπιρέπαο, ρμάγο, ὥρραγο, οοπιραγὸ, δοφιφέγο, δυῆα 
κἶο, αεαέῆεο, ἔεγο, Ργοΐεγο » οἴενγο ᾿ ϑαογώϊοο, οφέεδγο. . ὉΞΉ, 
δίυ, Ἐποά. ΧΗ, 16. πλὴν ἃ ὥσα ποιηϑήσεται πασῃ ψυχῇ, Ρταρῖδὲ 
114, . 4μαθ ραναδιρηξμν ἐπ οὐδιεπι οπνὶ Βηΐτοδος 8. ῬὈτϑεῖδθσ δᾶ, 
φιαθ ααἱ νέέαπι δμδέοηξαπααπι δεπέ ποοσοδαγία: παι ψυχῇ ε8Ὁ 
δ,.}. νέα. - Φἴδε, λοπιος ἴον, ΧΙ, 9. Ν. 1,. Τηοπεπιὶο δὰ 
Βρείϊο ἢξο Ἰερῖ880 ν᾽ ἀφηΐυτ. ων. -πξε, οοσμο Τιενῖς ΝΤ, ὅος 
πάσα ϑυσέα, ἥτις ποιηϑήσεται ἐν κλιβάνῳ,. ὀπιῃ8 βδοτὶ βοΐασας 
φιοά φοψιρέξι ἴῃ οδθαμο. μϑοῖλο πδας νἱτἴκδ8 νῖ88 ἐδῖ Ογαδίος 
41 νοοῖ ποιηϑησεέται δυθϑίλτοϊ πεφϑήδεξαιν δοφιὲ δοίοέ, 86 
ποιεῖν, ἀπιοά οπιπῖπα ράγαγθ, ἄρρᾳγαγ ποϊαῖ, τὸ τοὶ ἀῖγοιν 
δ:1816 οὔθ ρθῖ σοήίθγα νεῖ ροϊεδὶ. Μίδηει ᾿ἰΐδη 18 ποιηϑηαες 
ται Ἰεοῖῖο: ἀἰ πεἰος οἵ ΡΙφρδμίιοσ, δάδοηιιδ ριδεξεσεηᾶ αἰτρυ 
τὶ, νον, ΧΧΙ͂Ρ, 5. ποιήσετε αὐἱὴν (εἰ) ἀῳδεκα ἄρτους, Θοημθι 
8 δὰ (581::}18) ἀποάθοϊπι Ρᾶπο8. - ΛἌΠ5» εἰἶφο. Ἴπο. 1ε8. 1, 
29. 32 ὙΘΝ, 401ὸ8 οἱθρ δι 18, ἐφ᾽ οἷς αὐτοὶ ἐποίησον, ΘΌΣ 
1ϊδ. 'νεσῖλ588 οὐχιβϑοβάυθ θδῖ, ιυΐα 1Ώ δοῖθοθἀθατθι8 428, λογα 
ἐο8, Ῥεῖ τὰ γλυπτὰ ἱπιδγργεῖδίυβ βιογαῖ. ΜΒ ζαπχθὴ δάμυο ἴων 
οετἴαπι διε, δὴ ποιεῖν ἢ. 1. Ρὲτ  αδείσανδ,. δΔῸϊξ Ρδσ ὕμ ὡς 
οαγὸ τοἀοαάιυπι. 5ἷ1.- 51. ἴῃ ρτίοτθ ποιΐοπο ϑοοὶρίι;, ἐφ᾽ οἷς 
ροβίϊαν 6βδῖ ρῖὸ ἅ, [1 ϑϊοπεξαμοοπίμας φιαθ ἐρϑὲ [εοονμηέ. 
Θυϊφφεϊᾷ διδτυδειν, ἴδπιθη ἤος σεται πιᾶπθῖ, δυτι Βα 81ηξ 
ὨΟῺ Σ8}6 δαρσαξβῖ886, ϑοπιέογιρθ ἰὰ Ἐρ. Ογέξ, δὰ ἢ. 1. ρτὸ ἐποίη- 
σὰν ἰόροτα πιϑ Ὁ]: ἐπεθύμησαν. -, 23, αεάζῆοο. Ορα. ΧΧΧΤΙ, 
17. ἐπούγσεν ἐκεῖ ἑαυτῷ οἰκίας. αδαοαθαὲ 8:8᾽1Ά᾽ ἀυπῖοβ δὲ. ΣΝ 
εἴ 1 Ἀερ. ΨΊΙ, τ. ΧΧΙΙ, ὅς - ΑΜΜᾺ2, ογδο. Ὅϑθα. 1, 1. 168, 
ΧΙ, 3. Χ1,Π|Ι, κι. οἱ οουΐ; Μαει. ΧΙΧ,ά - Ἀὐκα,, γϑὲγξόϊρας 
πε. Ῥ. ΟΧΧΧΥ͂Ι, 8. Ηδρος ἐπτιοτάιτιηι ὩΣ ἢδᾶπο ἰδιϊοσϑαι πος 
τἰομέπι. - Ὁ 1,. μέρ διαξέοι. ϑγηῖπι. Ρβ. ΧΧΥΤΙ, 4. πρὸς ὅ ἐπ 
ποίησαν. ΝΟΣ τοᾶ]6 ημο84 βϑοϑιπι. - ΤΗΞῚ; ΧΗ ΒΟ. ]ωο. 8580. 
᾿Οά. Βαδὶέ. Νυιι. ΧΧΙ!, 35. ποιήσεις. Μαδαι [Θᾷὁτθ λαλήσεις. 
“2, ναγδτοπ. " ὅδαν. ΝΙΙ, 41. - ΤΩΣ Ηρ. ἃ ὃν», ρτον 
δμπ. Ἰοῦ. ΧΧΧΥ͂, 5. τί ποιήσω ἁμαρτών; φαϊή, ἑαδί εἶν; οὐ τα 
Ῥεοσάνοτο ᾧ τ Βιεδίξιιδι ϑε4 ποιεῖν ἰδὲ μέξῥεαίεηι φαρθγα το, 
ἴδτ, (,οπῇ, 2,εα. Ν, 17.. 8. Ἀ. ν. π, 17. - Βηεΐπν. Ηρ, ἃ ΨΒὴν 
ὁΡίοη αἴδγϑ αοῖο. ἴον. ΧΧΑΧΥΊ, 5. φῶς ποιήσας ἐκ. τοῦ σκύτουρια 
- ῬΈΣΣ, μέμονο αοίο. ΤΙΧᾺ 8:0. (ρα. Οχοη. Ἐκοά. ΙΧ, 8. 
ΔΙ ποῦ εβὲ ψετόβο ροδίζωι ρτο ὕω, 864 δβἰη9 ἀυδίο ἐδῖ ἴτας 
ἰπιίογρτοιῖβ, φυὶ Ἰθοτο νοῦ: π8πὶ ποιεῖν γαλαζαν οἵ ἕξειν χα. 
λαζαν ϑϑηδυὶ Ῥγιτα ἀμφχαμι, ῦϑπ, ΕΙΡΒ. ἡονο ». ἃν δῦγε 

ΒΡ 

Ι 
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88. ὃ ὃὁ"»ῬοΘΗΏΣ ΠΟΙΞ ἢ 

Τοῦ. ΧΙ ΠΙ, δ. ποιήσεν κάρπωμα ὑπὲρ ὑμῶν; οὔογοέ υἱοιΐπιαηι 
Ῥτο νυδῖ8. - 55, γεξίο. Απιοβ. Υ, 7. ὁ ποιῶν εἰς ὕψος κρίμα: 
δὶ ποπη}}}} διδίυυπς 608 525 16ρῖ1586. - 5νχη, ΕΠ, ἃ 
ἄχος δίαίμο. Ῥ5. ΟΧΧΉΪ, 18, - θη, ΗἼΡΒ. ροηβοίο, Ἴε5, 
ΧΙ ΤΥ, 48. παντα τὼ θελήματά μου ποιήσειν, - οπνδτα γοϊθπίρ- 
τοῖα τοϑᾶπιὶ ρογγοῖδέ. - ΤΟΣ ΠΡ. ἃ πη, ἐπόιγνο πιει ἃ 
Ἔσρρ. ΧΙ, 5359. ἐποίησε (86. ϑυσίαν) τῇ ΑἸσταρτῃ, 7δοῖε- δαονξ- 
ἐὲμπι 836 δαογίβοεανὶξ Αϑιατῖδο. Αἀάᾶϊι ϑυσέαν «Αοἰέαπεε Κ΄, 
ΤΉ. 11}. ἘΧ. ο.. 1δ. ποιοῦντος δὲ θυσίαν. Οοπέ,. εἰ 4086 ἴπ Ὦ. ν. 
᾿Ῥοθὲ Ἴ2») ποῖδία βιμπι ὃχ 169, ΧΙ͂Χ, 21. δἰο οὲ Οτδθοΐ 8}188 ρτὸ 

᾿ δϑύειν πα ἰδηΐαπ) ἕρδειν καὶ ῥέζειν, αποὰ ΦΙμέαγολμα οἾὔδετ 
φᾶν ϑγηιροβ. ὟΠῚ, δ., 8ε4 οὲ δρᾷν αἴοοθδης, ὡξ ““ἐλοπασιώ 
ἘΡ. ΧΙΥ͂, ο. 23. ποῖοι. τὰ Ῥέπάαγεο Οα,.Χ. Φγεᾶ. Θεῷ ῥέζον» 
τας. Ἑοάδια δεηδὰ ασσγε ἀραᾷ 1, δλῖποβ οσσυγτῖε, Οἴοογο Ὀγαί. 
ῬγοΜωγαθη. δλΡ. 4ι. μὲ (] 3) οπεπδα σοπδμέεθ ζασογο (ἰ. 6. 
Φαογ βοαΥ δὴ τιθο6656 δα, ἔΐαγγο ᾿ὶν. Ὗ. (6 ἐέπρα ἰαί. “πα 10- 
νὲ ζαοὶέ. Ἰάειι τ" μὲ ἐδὲ ργορθ6 ζαοίμηιε αὐὲδ πιφηέδιθ. Οομῖοῖ 

. Ῥροϑοίέιπν ᾿Δἄνογο. ϑαον. 110. ΤΥ. ο. 4. ν. 805. ϑαμδογέωπι ἀθ 
δαογὲζ, ο. 1. »- αὶ 864. ϑολιωζέπέεπι Κίον. δρανϑ. αεἰ ἰοσα 4μαε- 
ἄζαπι ἐπὶ γα ἰέεγαγέα σοπέγονεγφα Ὁ. 11. ἂὸ ζοχίσοη Ν. 7. 5. ἢ. 
δ. ἢ. 6. -ΝΌΠ, ρέσοος 1 Άε6ρ. ΧΥ͂Ι, 19. Οοπξ. Ζεχέοο Ν. Τ. 
8. Ὦ. ἡ. Ὁ. 28. « παι, ῬΙΒ ἃ Ἦπ, ροπέξεδ διγν... Ῥτον. ὙΠ, 
44. ποιῆσαι: ΟἿΣ ῥτο πὶ Ἰορόταας οὐδ η, ̓Αἀάο 7πο. ΤΠ εαϊ, 
ΧΧΧΗ͂, 18. πρὶ τδπιοὰ ϑδολανζδηδενρὶμδ ορίπδῖας ποιήσαντα 
8886 Ρ]ΟΒΒ68, ἀποῖι 6 ν. 15. "ΠΏ. - ΧΠ, οαϑοίπαῖο. [68. 
ἍΧΧΤΙ, τ6. ἐποίησας μνημεῖον. - οὔτι, σορέέο. Ἐπικ, 1, ὅ. 
ἘΝῚ ποιρεῖν 46. δοπαέι ΘΧΡ οδιβ ἄμεμη δϑὲ. --- ὈΏπ, 7 αῆρον. [6 
τοτὰ. ΧΙ Υ͂ΣΙ, δ. 11 Ἰδαϊοπ ῥσὸ ποιοῦνται 411} τεοξῖτ8 πεοοῦνται 

᾿Βαθοη - τἊὸ, ρσίρηο. 72πο. Ἰ)ευι. ΧΧΧΙΤ, 18. ποιήσαντα, 
ξίρποπέεπι. ιὰΘ ΒΌΡΓΑ 8.0. 4π. 810 ἤαοονε ρῖθ σίρτιδγο δρυὲ 
 ανγοη. ἀς ἢ, ἢ. 1Π|,.22. ρίογισπιχμο ριίοδ δὲπιίέδα διεὲ ζαοὲειπί, 
- Μαὸ, ὁχέο, 2 Ἀθρ. ΧΥΠΙ͂,». Ἐτὲδ οὁΧΣ πδὰ Ἰοηπεπάϊ δοῦτ. 
ἐπιοσάαπι ροῚ δγηδοάοολεη Ῥτο φμδιδνὶα νέέαο ἀμηάηαθ ἀοίϊς 
Ῥοπϊῖατ. - Ρκ5, βμωπάο. Ἐχοά. ΧΧΧΥΠΙ, 5. υδὲ ρσεπδβ ῥτὸ 
δρεοΐο ροδῃδταηῖ, - δο, δόγπιο. ἴε6. ΧΧΙΧ, 16, ΧΙΥ͂, ει. 
- "Ἣρι, σέγοιεπιαῖο, οἵ Ὠ,.1. ἐῃ οἐγοιέέις αἰξοπαῖφο. Τὸν. ΧΙ͂Χ, 

. 27. ὉΡ1" ποιεῖν γαεοπαϊξ, ἐοπαάφρηεῖξ ποϊϊοπιθῦ Βαθότο νἱάειυτ. 
ΨιάΘ ἴθ: ποιὰβ 2..ὄ Βοδέϊ.. -- ὈᾺ5, οαεάο. ἴε5. ΧΧΥΤΙ͂Ι, 15. 
ἐποιησάμην διαϑήκην μετὰ τοῦ ἄδου, ἔξοοᾶτπς ρορὲρὶ ουτὰ ἐπ ξετ- 
ΠΟ. ἡΐοτεα. ΧΧΧΡΙ͂Ψ, ,)8. υδῖ᾽ δεο. .,1.8. Ζες. Ἰοσίτατ ποιεῖν εἰς 
δύο, ςοποΐξάενο ἐς ἄμαϑ ραγἔθδ, απο τοδροηᾶοθξ νοσβουο 6πί- 
φινὸγ τπαοΐθη. - ΠΕ, σοσέϊο. Τιον. ΠΠ, 4. δ6ο. οοἂ, Οκχοη. 
᾿στεποιφημένην : Ν᾽ ΔΗϊ ἔοτί4580 τοσίίτο πεπεμμένην Βαροηῖ, Ψιάθ 

οὐ ἔδηδιι Βυρτα 8. Ὥς, - ΠΌΣΟ, ορωδ. 168. , κο. Χ, 12. ΧΙ, 
540. ΙΔ δυρτα ὃ. πλάσσω. - ΠΌΔ ἱ ἘΠ, ΒΔ] δ ΗἸΡΏ. δπίεδη» 
αο. τΡατ. ΧΥ͂, ιν. ἴε8. 1.1, 15, ΑἸῶσβ. ΠῚ, 8, - 2, ΝΒ. 
Ῥωρπο, ἃ ες. ΧΙ, 12. δὲ ποιέῖν 3 γ 476. ΒΘ διέδοίρεγο ἐπὶ δεί- 

4 



; ᾿ : , ΠΟΙΕΩ '΄ ; 589. 

2ο ποϊαῖ, αἴ ἀραιὰ Χεπορῆ. Ογνορ. 11, 5. 8. 2 55. : ἡνοῆ, δὶ ' 
εἰε ΝίρὨ. ,ιεπάο.. 165. ΧΙῪ;, ι8. Ἐχεοὶ, ΧΧ, “δ. ἐποίησαν ἐκεῖ 
τὰς σπονδοας αὐτῶν, ἔδοστοας 1δὲ Πἰθδυνΐμᾶ δὰ8. -- ἼΧ3, δΔέΡρΟ, ᾿ 
Ἐχοά. ΧΧΧΙ͂Υ, γ. ὃ ποιῶν ἕλεος εἰς χιλεαδας» ΦαοΡοο 8. ταΐδθα 
τἱοοτάϊδια ἴῃ ΟὨΔ] 8468, - 29. ἐποίαάο, ρϑργοαϊο, εὔοαϊο. 
ἃ 66. ΧΙΠ, 9. δεο. δα, (περὶ, - 2 (Βε ῥσὸ ἢ), ὀυέψο. ΝΝ οβῃϑηι).: 
Υ͂Ί, γ. Ἑοτῖαδβϑα 80η0 ἀδοδρῖϊ μ’.υ}5 Ῥογπιῖασμξ οππὶ ΠΏ. -. 
ἼΣΩΣ), ΝΊΡΒ, δ᾽ (Ὁ Ῥτο Ὁ), αὐδοοπάον. 1 ϑ8ηι. Ὗ, 9. - γ)3, 
εο, Ἑκχοὰ. ΧΥ ΤΙ, .25, ἐποίησεν αὐτοὺς ἐπ᾿ αὐτῶν χιλιάρχους» ΄ 
οοηφέξέμεδαΐ ε08 ἀποδ8 διρεν 11105. Οοηξ, δῖ αυ8δ6 ἱπ ἢ. ν. ροβδ 
ΤΥ ποῖδῖα βπε ὁχ 1 δα ΧΙ, 6. δῖο ρῬδβϑέπ οἵΐαπι Οτδθοῖ 
Ῥιοΐδηϊ σϑερυ αι υϑδογρδηι. Ί46 Ζωσα. Ν, 7. 8. ἢ. γ. 1.8. ΧΤῚ 11, 
ὅ. ἐποίησα (εἰς). ἄλλαγμαά σου ““ἴγυπτον καὶ «Τἰϑιοπίαν, αἰδαϊΓ ἴὰ ὦ 
τοῖῖαπὶ σϑάθοιτοηΐβ υδ6 Αοργρίυπι οἱ Αδιβἰορίδῃ,. 7πο. 1.6. 

νίι. ΧΧΙ͂Ψ, “0. )Π1 03 6ε8ὲ ροέπα αὐέσογε. - ἸλΌ, ρεομέξιπε., 
1 αι. ΧΧΊΧ, 5. ἔστε μοι, ὃ πεποίημαι, χρυσίον, 65ῖ ταὶῃὶ δὰ- 
Τύπι ἃ 146 ἀοφωξηξξιπι, ΟΟΔΕΙ͂, αυθδα 1 ὦ, ν. 8]188} δι ροϑὲ 
ἽΟ ΘΧΊΊ]Ιοτοπν. ΧΥΪΙ, 11. δ ροδὲ ὡ5ὴ εχ ὅθ. ΧΧΧΙ, ,8. - 
“Ὁ, σεοθαο. ο".. ΧΧΤΤ, 17. κύριος τί ποιήση ἡμῖν; 1 Βέοζέμα 
᾿χροπεπιέωπι δοουῖαβ, ϑεὰ  διυοῖον Βΐῃ8 νΕΙΘΙΟΏΪΒ σοῦθα “βΏ 
"5 ῬΤΟΥΒῸΒ ΟἸΪδ81Σ εἴ σοῖρα ρσιδθοᾶ δἀάδιυοία, ροτιϊπθας δά 
Νὺ ὮΨΕ") ΠΏ, 4 πΠΟΤΌσ ΘΏΡ]ΕΧ νοσβῖο Βῖ0 οοδίαϊο, - ᾿Ό, δέογηνο. 
1 ΧΧ 60. 2165. Τοῦ. ΧΙΧ, 12. Ὁ] δὐἰδὲ ρ6᾽ δϑὰ δηρϑν αἰέχισπι 
»ἕαπε δίδηηργ δ6ὺ ξάζοεγο θδῖ ἤο δεξί ἑέον αἰέφμεπε ἐγασέαγδ. -- ἼΣΥ, 
δεγνίο, οοἶο. οι, ΧΙ], 50. πῶς ποιοῦσι τὰ ἔθνη ταῦτα τοῖς 
ϑεοῖς αὐτῶν; φυοπιοᾶο ἔδοϊυπι μα ρϑηξοβ ἀ118 διε} ἢ. 6. αυα 
ταῖσθιη δ. ἑάοϊα 808 οί 2’ 69. ΧΙΧ, 23. ποιήσουσι ϑυσίας 'καὲ ᾿ 

δῶρον, οὔεγεπέ νἱοιϊληναᾶβ δ τηππθδ. ΟΟΠΕ, 4886 ἔῃ ΒΕ. τ΄. ροβὲ 
ΩΝ 8118ῖα. δυηῖ ἐκ Εχοά. ΧΧΙΧ, 59. - 2» οδαϊὰ, Ἐϑᾶγ, ΥἹ, 
ὃ. μήπονϑ τὶ (80. κακὸν) ποιήσητε μετὰ τῶν πρεσβυτέρων, πὸ ζα- 
εἰαέΐε αἰῤαμίαι πιαϊξ δὀτιϊοτῖθυβΒ. (Οοηξον 4086 ἴῃ ἧι. ν. ποῖδϊα 
ϑυπξ ροβῖ πίσυν 6χ ὅδ, ΧΧΥ͂Ι,.29. Ἐάν. ΓΙ, 11. ἐποίησαν ἐγο 
καέγεα τοῦ οἴκου τοῦ θεοῦ, οοἰοδναδάηξ δπιοδθηϊα ἄἀἄοπι8. Ὠεῖ, 
ϑὶσ ποιεῖν ᾿Ολύμπια ἀἰϊχκῖς Χοηορλ. Ηΐδε. σν. 110. ὙΗ,, 4, 48. 
γιά6 16κ. Ν. Τ. 65. Β..ν, ΤΏ 8}. ΗΙ, 55. τὰ σημεῖα καὶ τὰ τέρω» 
τα, ἃ ἐποίησε, βἰρινα οἱ ρτοάίρία, 4086 φαξαϊέ 5. ραΐγανὶξ, Ἰλδπ 
Υ, 1. ἐποέησε δεῖπνον μέγα, φαγανὲξ Θοθηδηι τηϑρηδπι. Οὐπΐν 
Νίαΐο, ΥἹ, “1. 1Τιυο. ΧΙΥ͂, 16. 1248. Ἱ, 22. παραπτῶμα οὐκ 
ἐποίησα. Ῥδοσδῖτται 0 αθηερὲδὲ, -- ΠΆΩ», αοαπεοοθεηέία. ἴδ» 
ξοαι. ὙΠ, 4ὅ, τὴν ποιοῦσαν ταῦτα. ἰιδροτοπῖ ΠΩ, ἃ τα, 
ΔΨ, ζαθονθ,, οραγαγὶ, οΒοἸάαῖο6. - Ὠ1»., ῬΙΒ, ραγνορέο, Απλοβ. 
ΨΩ, 5. ποιῆσαι. ἴϊα τϑοῖο ἰι. ], ἐγδιβϑιυ]οτιηΐῦ, αυΐα ζυγὸν ἄδι- 
«ον δοατϊζατ. - ὠπἰν, Οδπῃ, ἴ,. 11. 12. ξύλον καρπιμὸν ποιοῦν 
καρπὸν, δῖδοταπι ἔγαου ἔδγϑηι γόγενιέεπι ἔταοῖπαι. Κι1Δ6. δὲ 168. 
Υ, 4. εἰ οομέ. ΜΙΔΈΒ. {Π1,| 10. Αροο.. ΧΧΙ͂, 4. δο 2.6.5. Ν, Τ. 8. 
δ, ν. θη. ΧΙΥ, 2: ἐποίησαν πόλεμον μετὰ Βαλλα, ὈεἸἸαπὶ 5. 
σοδαηξ οὐτα Β4}18. 4185 ποιεῖν πολόμον πρὸς τενὼ ἐοάεπι δοπ8α 

Ἀ 

᾿ 



β8οο, . οὐ! ΔΟΙΣΩ͂ 

Ὡδυτρδῖατ, Ὑἰ δὰ 7οο. ΧΊ, ι8. κ᾽ Ῥαΐ, , το. δ. ΧΥ͂ΤΙΤΙ, "5: 
’ οὐ ποιήσεις Ἀἡμέοιν ;Σ ποι ὀχεγοθδὲδ ἰχἀϊοϊα 9 Οομξ, ΤΟΙ Υ͂, 

- 

2:. Ὅεπεβ. ΧΧ, 15: σαύτην τὴν δικαιοσύνην ποιήσεις ἐπ᾿ ἐμὲ, 
Βδπο πιϊβοτισογάϊδαι ἔδοϊθθ ἰῃ θ, Οοη. ΧΧΙ, 8. ἐποίησεν δο- 
χὴν. μεγάλην, ἀρραγαβαὲ οσουνὶνίμν τᾶραῦπι. Ὑὶάο οἱ Οβα, 
ΧΧΥΙ, 50. Ἐβι. 1, δ. οἵ οομξ, 1.66. Κ΄, 20. Οεα. ΧΧΊΥ, τή, 
ἐποίησας ἔλεος μετὰ ᾿Αβραὰμ, 4υοά ξεοοτίβ τηϊδοιϊ οοτάϊααι 4» 
Βιδῆδιιο, 146 οἵ ἡ ὅδ. ᾿Χ, ι. . γ. Χ, 2. οἵ σοῃξ, [,00.]| 

, γα, ὃς Ῥογεϊέ Ῥλιδοῖ, δαον. Ῥ. Τῖ. ο. 36. σεπ. ΧΧΨΥῚ,.)9. μὴ 
ποιήσειν μεϑ᾽ ἡμῶν κακὸν, αἱ που ἔδοϊδε ποῦ 15 ἤνα]υπι. ὕσδῃ, 
ΧΧΥΊΠΙ, 4. ποίησόν μοι ἐδέσματα, μαναὰ τὐἱμὶ δἀα]ϊ4.. ΝΊά6 εἰ 
ν. 9. 14. 1γ. δι. σ6ὁη. ΧΧΊΧ, 22. ἐποέησε γάμον, ρατγαδαέ πυ- 
Ῥῖϊαβ. Οοπέ Μαῖβ. ΧΧΠῚ, 2. δ10 δρυὰ “7ἐλενιάσειπει Δ}. 1. Ρ. 
0. τοὺς τῶν παίδων, γάμους ποεῶν. Ομ, δίοπονεεηι δα ΝίδιΒ, 
3.1 Ρ. 99. Εχοά. ΤΌ, 30. ἐποίησε τὰ σημεῖα ἔναντι τοῦ λαοῦ, 
σἀοδαὲ δῖριιδ. οοτᾶπι ρορυο. Υιὰθ οἱ σϑῃ, ΧΙ, 10. οἵ οοηξ, 

,. 1οἢ. ΗΠ], 25. Ἐποά, ΧἼῚ, 39. ἐπισιτισμὸν ἐποέησαν ἑαυτοῖς, ο0πι» 
τοδδῖοι ραγανεγαπέ δἷδι. ἘΕχοᾶ. ΧΙ, 48. ποιήσῃ τὸ πάσχα κυ" 
ὀέῳ. οοἰεδγοέ Ῥάβοβα ᾿Ὠοινΐηο. γιάθ δὲ Νυ. 1Χ, 2. 4. 6. 10. 
Νοθθαι. ΧΙ, 27. οἱ οουξος. 4υδο 'π ἢ. ν. ροβὲ “ξὺ δἀθποῖᾶ 
ϑυηὶ 6χ Ἐχοῦ. ΧΙΠ,.17. οἱ Μαδῖῆ. ΧΧΥΤΙ, ι8. Ἐκχοά. ΧΙ͂Ρ, 
41. τί τοῦτο ἐποίησας ἡμῖν, ἐξαγαγὼν ἡμᾶς; φαᾶτα Βοο ἔεοίδεῖ 
δΟδὶβ, υξ οἀυοθιθὸ η08 ὃ Ὑ1646 οἵ ν. ὅ. οἷ. σοῃῇ, Νίατο. ΧΙ, ὁ. 
οἱ Αοὲς. ΧΧΙ, ν5. )δὶ τὸ ποιεῖν οὔπὶ ρατεϊοίρίο ράτίτον οοἠβέγιϊ- 
ἔτ. Οοηξ, εἐ ΣἼοπσγιπι ἃ Ματο. 11, 25. ν. ι56. Εχοὰ, ΧΧΙ], 
850. οὗτοι ποιήσεις τὸν μόαχον σοῦν Ῥτο εἰς τὸν μόσχον σου. ἴἴ8 
ξαοῖσθ θονὶ τὰο. Ὑ͵᾽άε. οἱ Εχοά. ΧΧΙΠΙ, αι. Τὸν. ΕΝ,40. ΧΥ͂Ι, 
36. δα. ΧΙ, 4. δἰ οϑϑε, ΝΜίδτ. Υ, 44. 8. δὰ ἢ. 1. Κογδέίιπι 
ῬΑϊ]οί. 8, Ῥ. 11. ο. 36. ἈΒὲ οὔβογσναῖ, αυοά γϑυρὰ ΜΝΜδι. ]- ὦ 
καλῶς ποιεῖτε τοὺς μισοῦντας ὑμᾶς Τὰς. ΥἹ, 27. 1ἴἴ8 Ῥτοίοτδῃς 
ἕυγ : καλῶς ποιεῖτε τοῖς μεσοῦσεν ὑμᾶς. Οοπῇ. οὲ Ζ.. 806. ἘΠὲρδ. 
Σ᾽. Ῥ. 808 βεηι. Ροϊεβῖ δἰΐδιη δ0} ἱπιθ)]εσὶ ἐπὶ, αυοά 464)» 
τὸν Ὠευς, ΧΥ, 17. Οοηξεν Ζγωδὲὲ ΜΙ δοοῖδ, δ. 11, σι. Ἐποά. 
ΧΧΙΣ, 50. ὅσα ποιήσεις ἐπὶ τοῦ ϑυσιαστηρίου, 4υ8ε οὔενεθ τὲ 
αἰαῖ. γιὰ δὲ ν. 30. 4). [,εν. ΙΧ, σ. ποίησον τὸ περὶ τῆς ἀπ 
μαρτίας σου, 80. ϑῦμα; ον βϑδοτιβοίΐππι ζτο ρεεοαῖο ἴυο. 

. ἃ ,ον. ΧΥ͂Ι, 9. ποιήσει (80. ϑυσίαν νεϊ ϑΐμα) περὶ ἁμαρτίας, 

οἤογαὲ βαοτὶ ποΐυπι ρτοὸ ρϑοοδῖο. ΤΧΧ δὲ προσοίσει περὶ ἀμαρ- 
τίας.- γιάθ ᾳαυοαὺθ “1. Ῥε. ΧΥ, τά. Επχοά. ΧΧΧΥ, 20. ποί- 

εἶν. τὸ, χρυσίον, ορεγατὲ ἴὰ υτο. Εχοὰ. ΧΧΧΥ, 31. ποιεῖν ἐν 
παντὶ ἔργῳ σοφέας. ἐαδυγαγθ ἴὰ μη Ορότα βαρ θαϊῖαρ. [μ6Ρ’ 
ΙΝ, 15. ἐὰν ποιήσωσε μίαν ἀπὸ πασῶν τῶν ἐντολῶν κυρίου. ἥτιῷ 
οὐ ποιηϑήσεται, 51 νἱοζανογέπξ. πρῶτα Ῥτδθοθρίογαπι Ποπιϊπί, 

ὍὯπο δ]τᾳυϊὰ ρῥγολέδεέων. Νιάο οὲ ν. 22. Ῥοῖεβὲ φυσᾳιδ ψΟΗΙ: 
απο ποι οοπηκϊτϑηάτιτῃ δυῖ ξαοίοπδυπι ογαῖ, οἱ ποιεῖν Β.]}, 

᾿ δἰτ ἀδδντο αἰξφωὶα ἔασονο. Ἑ ὰ. Οστιρί. πα ἤαῦδὲ ὧν ον π᾿. 16’ 

ὙἹὉΥ11, 9.0 ὉΌΣ ῥχὸ ποιηϑήσεταο ,ΧΧ [οτῖο δοιιβοοιυμὶ πὲ 

; 

,᾿  ᾳ- ἢ 



ξ, 
, 

᾿ ἰὼ 
; ῇ Β᾿ 

. μϊραέμα Βαδδῖ: σοφιδέωγ. Αἄδαιοᾶδυη δυῖθπι 
᾿πιχαϊδτίο σι δα νοοΐθ. Οσπξος ἰδπιθ δΌΏΡΓΑ 

Μιαῖα. λεαϊς. Χ, χ8. ὁ ποιῶν κρίσιν προσηλύτῳ 
ἀϊοῖο ἀδ ρτοβεϊγιΐ δὲ Οσρθδηὶ οασϑᾶ οορπο- 

ς. Ὅρδαι, ΧΧΙΗ͂, “6. ροεπα αὔέοονο ποιαῖς 
υἕησας»ν 56. ἔργον ; Ὧδ1 ἔδοϊδιῖ ορυ8 ἢ Ὑιά6 

ΑΧ, χ2. εἴ δᾷ ἢ. 1. 27οξζὝωπι Ρ. δι. ἈΌΓΒ. ΤΥ, 

,Ὁν " 
τ. Ὁς ον 60]}, χά: δὲ 2 Ῥατ. ΤΊ, ). ΧΧΤΥ͂, 12. 15. 8 
» ὦ : 
᾿φ«- ἌἝΨψ᾿ 

κ 
σ. Ὧ81 νε] Ἰερετυπὶ τ» ὑτὸ πῶ, σε] βου: ππι ᾿ 

: . 
ον, δὲ ζαθ.  ϑ88πι. ΧΗ͂, 6. κύριος ὁ ποιήσας τὸν Ἡωῦ--. 

«λοπιΐπβ, 6401 σοηεέξέμέε ΝΙΟ56 5, Οουξ, Ηδῦσ. 1Π| 5, δ 
το. ΤΥ͂, γ4. εἰ δὰ Ὦ. 1]... ))οπόγιισν Ρ. 158. 1 ὅδ. ΧΧ, 58. τέ 

(5ο. κακὸν) πεποίηκεν ; αυὰ πιαϊξ ζεοίεῦ Οοπξ, ΝΜΙΑ. ΧΧΥ ΤΙ, 
“5. οἱ γέοασιεπι δἂ Ὦ. 1. ἃ ϑδιι. ΧΙΧ, 24, οὐδὲ ἐποίησε τεὸν μύ- 
στακα αὐτοῦ, Ἰδάυθ θανθάπι βύϑη ρωγρανοναΐ 8. οιγανδγαΐξ. 
Θοηξ. Φδπογεπι δὰ Τ,ιο. ΧΊ, 4ο. Ρ. 227. Ποεεῖν τρί τὰν 661 ἢ. Ἀ 
γαζογε., ἴ. η. κεέρεεν ἀρυιὰ δγπιπιαοῖβ, 810 δρυᾶ 1,ατῖηοβ αδογδ 
δαγδαπι ε8ῖ γασΐογο θατθατα. Οουξ. Οπέαξενὶ Οὐπη. 1. 11. ο. κιὅ. 
λ ΒἈερ. Υ, 16, υῦ᾽ ἀρυὰ ΤΧΧ ρῥγχο οἱ ποιούντες τοροπδηάππ, 
εεἴ τῶν ποιούντων, τυ Βαδεῖ 7π0. Ἰηΐϊοερτθθ. ἴω νογβίομθ 7Π6. 
7πέ. δηῖς τῶν ποιουντων ᾿ηϑετοπάπηι εδὲ καὶ, 8ὶ ποῃρο βἀ68. 
Βαρεπᾶα οβδὲ ζμίραίο; αυΐ Βαρεῖ: ργαδοίρίοηξέισι ρορεῖο, 6 
λὶσ, φιὲ ζασέεδαπὲ οριδ. 868 τοοϑρῖα φυοαμο Ἰϑοξΐο Ἰοσππι μα- 
Ῥεῖθ ροῖοθβὲ, δὶ ὁ λαὸς τῶν ποιούντων νοτῖαϊαγ : ὥπιρἐέέέμαο 
ὁπιγιὲβ δΟΥπ) 4ξ Ορδ Γαοίοδαπέ. Οδοῖοταπι ποιεῖν Ὦ.}. ἀθ 
Σὲ δαἀβιδοῖοσ, φωΐ ορεγαᾶπι δμᾶπι πασαπὲ ἀαϑαϊὑβοΐο 6. ϑγδ6η60. 
ϑόσαιο δὲ δδὲ ἀε Ἔχβίγιοιΐοπο ἴδπιρ]} ϑδ]οιμομοὶ. Εἰ τεσορίᾶ - 
Ἰδοϊΐομο οἱ ποιοῦντες βιηξ ἐξ, φιὲ ορις ζαοίσησάίμηι ομγαπέ, τΌ 
ζδτπι πος Ζ. ὅοσι Τοῦ, ΧΙ,, 14. πεποιημένον: Ὡδὶ ΡγοῸ ἸΩΣΗ. 
Ἰοσότυαπεὲ ἤσυπ, 1 Ῥὰν. Ὗ, 10. ἐποίουν πόλεμον μετὰ, Ῥαριδαι 
οοπεπιξέέσδανιε οατα. Οοαξ. Αροο. ΧΙΧ, 16. ὁἐὲ δὰ ἢ. 1. παρε 
δὲ απποέαΐξ, ὁχ Τοϊγϑέο Ῥ. γιϑ. 2 Ῥατ. ΧΙ, .. νεανίσκων 100" 
οὐνεων πόλεμον, ἰανδηυπι ΒΟ] ] πὶ ἔδοϊδητίηπι, ν6] σαδέγα 86-: 
μοπέξεπι, Ὑιᾶο οἵ 4 Ῥατ. ΧΧΥ͂Ι, 1... 4 "αν. ΧΧΙ͂Ρ, 54. μετὰ 

"Ἰωὰς ἐποίησὲ κρίματα, ἴα 1ο48 ὀχογομὲξ ἰυᾶϊοῖα. ἃ Ῥατ. ΧΧΥ͂, 
4. τέ ποιήσω (εἰς) τὰ ἑκατὸν ταλαντα;. απ ἔδοΐδπι. οαπῃ οαπέπην ᾿ 
ξα]δηῖο ἡ Ὑίάο οὲ 108. 1, ο. εἴ οοπξ, Νίδιἢ. ΧΧΥ͂ΙΙ, 22. 
Ἐπ1Ή. Ἷ, δ. ἐποίησε πότον. ἔδοϊϊ οομνίνίπηι. Ια οἱ Ἐπ}, ΠῚ 
18. Τοῦ. 1, 4. Ῥε. ΧΧΧΥΙ, 1. τοὺς ποιοῦνταρ τὴν ἀνομίαν, ηπἕ 
ορόγαπι ἄαπὲ νἱιϊοδιτατὶ. Ὑ]᾽άΔ6 δὲ ν. 7. δὸ σοῃξ, ποῖδία ἔῃ ἢ. σὲ 
δὲ ὮΣΕ ὁχ [ὁν. ΧΧΧΙ, 5, οἱ δι, ΨΊΙ, 5. 1 ΤΟᾺ. ΠΕ, 4. 

ῬΞε, ΧΧΧΥΙ, 5. ἔλπισοᾳ ἔτ᾽ αὐτὸν, καὶ αὐτὸς ποιῆσεῖγ δΒρότα 
πῃ 1Π11π|, δὲ 1086 ἔδοϊοῖ, 80. ασυοᾶ ροεΐδε:. γιάο οἐ Ῥε. 1,1, 9. 
εἰ ποῖδϊα ἴπ ἢ, ν. ροβὲ νυ: ἐκ ε Ἄσρ. ΥΠΠ1Π,, 80. οὲ οοπέ. ἃ 
Ἴμαβ8. Υ, ,λά. Ῥδ. ΟΧ, ά. μνείαν ἐποιήσατο τῶν θαυμασίων αὖ 
ἑοῦ, Κεοὶε ἐχδέαγε τὰ ΟὨὐτα δῖα ἔδοϊοσιπι τΐσταθι] πα. 64] πι. 
ΟΧΧΥ͂, 4. ἐμεγάλυνε κύριος τοῦ ποιῆσαι μεθ᾽ ἡμῶν, πιαρτὰ 5ιπΐ, ᾿ 

᾿ ᾿ ΠΟΙ͂Σ' 2. ' ὅρι " 
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{0 Τ δτβ ποῦ ἔϑοϊτ. Ῥγον. ΧΙΠΙ, “5. ὃ ποιῶν πίστιν, φωὲ 74 
οἰδέον αρίὲ, 860ὰ: Μιοίδέον ρῥγασδίαξέ, μοῦ ἰοφωέέμγ. Ῥτον: 

ΧΧΙΤΙ, 2. ἀμφοτέρους δὲ ὁ κύρεος ἐποίησε, διιῦοδ διίοπι Π)οπιΐς 
ὯῸ08 Γοεἴῖ. Αρυὰ λανογέπεωπ, ΟΣ Ὦ. 1, ἐποίησεν ἀντὶ τοῦ ἔπλα- 
σεν δΔἀμιδίτου ἀιοίτις, ΡῬγον. ἈΧ ΔΙ, 50. πολλαὶ ϑυγατέρες ἐ- 
ποέησαν δύναμιν, Ἀ. 6. αὐ 11 66πὶ ὁχ Θ΄. Βοῖΐο ᾳφυοάδπι γεὶ δ]ϊᾶ . 
ψετδίοῃθ Ἰορίζωοσ, ἐχεήσαντο πλοῦτον. Οοπξ. ρᾶυ]ο Ῥοβὶ ποίδιᾶ 
εχ ἴοτο. ΧΥΠΙ, 11. εἰ ϑνμολὲ Δ]έδοοίδ, Οδμς, Ἰ. ο. 24. 165, 
Ὕ,, το. δέκα ζειγη βοῶν ποιήσει κέραμον ἕν, καὶ ὃ σπείρων αἀρ- 
ταάβας ἐξ ποιήσει μέτρα τρία, ἄξεοτα Ἰάροτα νἴηδαθ ἔβοίθηιϊ 8. 
αδωπὲ θαϊμαπι πα πι, εἴ δοηθη ΟΠοπιοσὶ ἀἐαδὲὲῤ ἘΙρΉδΔπ, δυῖ: 
αυἱ βοπιηδῖ δοχ δτίαθϑϑδ, οοἰέρεε δὰὺῖ ἐμογαδέξων ἴτθ8 τα θη βυτδβ. 
810 7Ζ)οπιοδέλεηιθα δἂν. Ῥλασπέρρ. Ρ. 656. πλουτεῖς εἰκότως, ἐ- 

. - ἀ - ᾿ ἢ 
σεειδαν. ποιὴς σίτου μὲν μεδίμνους πλεῖον ἡ χιλίους. οἵ ρ. 657. 
πολὺν χαὶ σἴτον καὶ οἶνον ποιοῦντες. ἴέτεια. ΧΥΤΙ, 11. ποιῶν 
πλοῦτον αὐτοῦ οὐ μετὰ κρίσεως, ποὰ ἰυδῖε ἀϊνὝτίαϑ δ1188 σοφμὶς- 
γεηϑ. Οοπέ, Οοη. ΧΧΧΙ, ,, Τίὰ «“4γἐδέοέοέθο Οφοοπ. 11. Ρ. 601. 
ΤΟ ΤΙ, ἐποίησε χρήματα ὧδε. Ἐπ ἀριὰ Χεπορλ.  ἤἥεπι. 11}. 1. 
Ῥ. 562. πραττεῖν ἀργύριον, οἵ ἀρυὰ Μεγοσοε. 10. 11. οαρ. 16. 
πρήσσεσϑαε ἀργύρεον. Οοπξ, Ογαενὶξ ζοοέέ, Ἠφοίοά. γ. 68., 1.8- 
4Ἰπὶ αν ἣν ἘΡΉΠΙΕΗ ἔαοενο ἀϊχοευπε. Οέσονο Κενν. ἵἴ, 6. 11, 
η0. Ἐχοοΐ. Ὗ, 10. ποιησω ἐν σοὶ κρίματα, Φτογοόδο ἴῃ ἴδ ἰυάϊ- 

οἶδ, ίδο δὲ ν. χ5. Ηοϑ. 11, ὅ. αὕτη δὲ ἀργυρᾶ καὶ χρυσὰ ἐποί- 

ἐν 

͵ 

[2 

ησὲ τῇ Βάαλ, δδο νεῖο ϑῦτδα δὲ ἀγβθηῖθα ἄοπα ἐπιρεπάϊε 
Β44]. Ί4ε εἰ 2 Ῥαν. ΧΧΙ͂ΥΓ, 7. δὲ  διμολοηέμπι ἴῃ Νῖατο. ΧΙΥ͂, 
38. ν. ιόγ. Μιοῖ. Υ, 15. ποιήσω ἐν ὀργῇ καὶ ἐν ϑυμῷ ἐκδίκησιν, 
ἽΔη τὰ δὲ ὁχοδῃ ἀθβοθηῖῖα νἱηἀϊοίδι ὅχοσοθρο. Οομξεν ἐχδίκη- 
σιν ποιέομαι. ΝΙΊΟΙ. Ψ]], 9. ποιῆσεν τὸ κρίμα μου 7 ςαυβδῃι τι65 
δὶ σορποδοοέ. Ναδαπι. 1, ὃ. 9. συντέλειαν ποιήσεται, ἤπααι ἔδ- 
οἷεῖ. Ζδοβ. ΨΙ1, 9. οἰκτερμὸν ποιεῖτε, πιϊδετλοοτάϊαπι δχόγοείδ. 
[Τλεοά. Ἰοὺ. ΧΧΙΠΤ, 9. υδὲ ποιεῖν δὰ ἱπίτατιουίαπι μδῦσ. πῺν 
ἐοροτδ Ὠοῖδτα νἸάδῖηγ. Τότε. ΧΙ, 5, Ὅ1 ἤθη Ἰορόταπς ΠΡ 
το ΠΡΟΣ... Ὡδηι ἐπ βπιῖνιβ 886)}6 Ῥοηϊζυσ ρτὸ ρτδοϊθειϊο. 

ἧς». Υ, 4. ποιήσῳ Ρτὸ Ὠλωϑἢ οϑὲ ,αοέωπρίμεπι πιϊλὲ σγαξ, Οὐτῖθ 
Οοά. Μιδνπδέαλί. Ὠαθεῦ: ἔδει ποιῆσαι. - συν, ποιιθῃ- Ῥτόρτο. 
Ἐπανιι8. ἴοτοπι. ΧῚ ΙΧ, 8. ἐποίησεν. ᾿Ἰωεροταῦις ἡ». -ὀ "ὨΊΩΡΝ 
αὔἠμοπεία, αδωπααηπεΐα." Ἰοτοαι, ΧΧΧΙΙ͂Ι, 6. ποιήσω. Ὑιάεδι- 
ἴων ]ερ}586 ην. - ὈΣΒ, Ἴρόροτ. (1ον. ΧΧΧΙ͂, ὅ, τοῖς ποιοῦσιν 
ἀνομίαν. 10. ΧΧΧΙΨΥ͂, δ. 22. “ὟΝ, οριδ. ἴο». ΧΧΧΙ͂Ν, 1:. - 
ΒΞ, τέδέίο. Ἰοῦ. ΧΧΧΙ͂Ψ, 12. - ἤυϊ, σοπέμγο. ἃ Ἀδρ. ΧΙ͂, 
20. 860. Οοπιρῖ. ἐποίησαν συνδεσμον. - ννὧθ., ργαδναγίέοογ. 
ἘΖεοΒ. ΧΥΠΙ, 81. τὰς ἀσεβείας, ἃς ἐποιήσατε. - ἘΠ. φπεὲ- 
4μίέαδ. Ῥτον. ὟἼΠ, 45. πρὸ τοῦ" τὴν γῆϑ ποιῆσαι. Ἦτο 1ἰοταπι 
ΒὲοδιιΒ Τγοπιπιΐάτη, ϑαοαῖιβ ἃ γ6 τὸ δροτανις ὕογρα δηΐων μ8εῸ 
Τεϑροπάθης μθργαϊοῖβ: Ὑγ:: “ "ἼΌ, αὖ ἐπὲξέδα ἐδνγαθ. - ΒΡ. 
πο. Νυαι. ΧΧΥ͂ΠΙ, 2». Τιδρίτυν 10Ὶ᾽1 ΗΙΡὮΪΙ, ἀδοσηαδγα ἤασεγα, 
οὔγεγγθ, ἀνθ δθῖταο εδὶ ἀθ δασγύβοϊἑδ. - ὩΞᾺ, ἀσφιέγο. Οεπ. 

ες Φ 
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ΧΧΧΙ, κχ8. πᾶσαν τὴν ἀποσκευὴν αὐτοῦ 9' ἣν ἑποίησεν », Ογαῃ68 
 δου]ϊαῖθδ, 4185 σοφιέδένέξ, -- ΠΏ γ οοπαϊο. Ἑκοά. ΧΧΑΧ, 53, 
- σι τούση, Εαὶ εε Ηρ. ροπο, οοπϑδέξέμο. ὅθι. ΧΧΙ, χΆ, 
εἰς ἔϑνος μέγα ποιήσω αὐτὸν, ξαοῖΐδται. δτιπὶ σΘΏ [18 ταᾶΡῊ8Ρ δπς' 
οἴοτεοιω. Νιἀο δὲ ν. ιὅ. ὅθ. ΧΧΡΥΊΙ, 57. κύριον (ρτο εἰς κύ-, 
φέ0ν) αὐτὸν πεποίηκά σου, πὶ ἰὰ ἀοπιϊαυτω τυῦπι οοπϑέξέμές 
Οεη. ΧΧΧΙ͂ΙΙ, 2. ὍΣ ποιεῖν οδὲ δέδίογθ, σοπδέξέμαγο, οϑγέι. 
ἰοοίεπε αϑείσπατε. Οαπ. ΧΙΥ͂, 9. ἐποίησέμε ὦ Θεὸς κύριον πά-. 

᾿ σῆς γῆς Αἰϊγύπτου, σοπδεξξιιἑέ τὰς 1) 65 ἀοτοΐπαπι τοῖο 8 6 ργ. 
νι. Οοπ, Αοε, Π|, 36. εἴ δά ἢ. 1. ΑὶἈδωσλοπέιηι Ρ. 15,2. ϑὅγπιπι. 
Ώραι. ΥΙΙ, 15. οὐ ποιήσεις ἔν σοι, Τερα οὐκ ἐποίσει σοε, Ὥσπς 
ἐπξονδὲ ἰδ, 5. ροϊδῃϑ ποι ἐπλάγθε 1101, 80. πιοτδοβ. [1 Ὀδη6 
οοπϊθοῖς ϑολαν [ζεπϑδεγρίμδ. -. νγώ, οἰαπιογ. 10». ΧΧΧ, ,χ4. 
Ι,ορ᾽880 νἱἀδαῖον ων". - Ὥδω, “4. Τλεοα, 168. Χ, 6. δεά 
1)1υἀ ποιῆσαι πῸπ Ρυ τὸ 6586 “φιείζαθ. - νυ, αμαΐο, δααμαϊῖο., 
Δ Ἀορ. ὙΠ], 5. καὶ ποιήσεις, οἷ ἔδοϊδδ, 80. αυοα ρδείπιυ8. -- 
θῶ, οπϑίοαϊο, Ἑπκοᾷ, ΧΙ], 17. ποιήσετε τὴν ἡμέραν ταύτηγν͵ 
οεἰοὀγαδὲξίε ᾿άπο ἀΐδη. 1 Ῥασ. ΧΧΙΧ, 10. τοῦ ποιεῖν τὰς ἐν- 
τολάς σου; αἵ ξαοίδῃῃ ρταϑοθρίᾶ σὰ. -ὀ "Ἐπ, ἐμο, Ῥτον. 
ΧΧ,, 11. καὶ ὁ ποιῶν αὐτά. Τα ταχῖα Βοῦτ, Ἰαρί τον 250} 09, 
“ἀἰίατι ἀπιδο ἐροα. Τιοθοταμπξ ἘῸΝ 553. “ Η, ὠγο. 2 Ῥᾶτ. 
ΧΥ͂Ὶ, 15. δτοίησαν αὐτῷ ἐκφορὰν μεγάλην. Τιλθετα νετοσυπῖ,, 

ο ας πρὸ, δέδο, Ῥτον. ΧΧΥ͂Ι, 6. ἐκ τῶν ὁδῶν αὐτοῦ ὄνειδος ποιεῖ" 
ται ὑδὲ ἴθ Ογαδὲμδα Ῥγοῖσορ. ἐπ ΣΙ ΧΧ 7πεῖ. Το ΤΥ. ο. 4.. 
6. 5. ρτὸ ποιεῖταν Ἰθρδῃἄππη οομΐξοϊξ πέεταν. 810, ϑοάεπι ὈβατἊ. 
νδηῖθ, πιδαϊῃπι, πίένεσϑαι ἴπ δἰραϊβοαῖξσηα δοῖϊνα ἀυο4ῦθ 
οσουττῖῖ Εἰ ο]οβίδϑδῖ, ΠῚ, 44. οἱὲ [Π, 15.. πένειν ὄνειδος ἄδαυθ᾿ 

᾿ Σροῖθ ἀϊοϊζαν δο πένεεν ἀδικίων ον. ΧΥ͂, ι6. ΜΙδι νἀδῖον τη Ὁ 
ἔατρταβ ἢ. 1. ἴγορύτ τε] 4 ΐ886. - 150. ΡΊΒ. σρροπάο. Τοῖν. 
ΧΧΥΗ͂Ι, 26. ὕδατος μέτρα ὅτε ἐποίησε. -- ἜΣ, οοπϑδιὸ. δσῦν. 
Ἐεοοῖ. ΧΠῚ, τ8. - ἢρδ, τοδωγ. Ἐκεῖ}. ΕΧ, 20. ὅσα ἐποίησα 
τότε. Ν. 1,. Ῥταεῖετε Ἰορίτων Ῥτον. ΧΙΙΙ, 24. δίκαιον ποιὴσου--. 
σίν ἐν πλούτῳ ἔτη πολλὰ, Ἰυαδῖξ ἴῃ ἀΐν!ι6 τυ]ῖο8 δημοδ 
φχέρσηί, Ἧϊο αἰϊῖον νϑσδϑ 86 Ββαβδπῖ ἴῃ ἑεσχίῃ βερτ, ὕελθυπι 
ποιεῖν αὐἴθην τὰ ροἔΐαηι ἀδαγραίων [80. ΤΥ, 138. Οοπῇ. οἱ ΤΟΡ. 
Χ, 7. εἰ Κογοεξ Ῥλιοϑαον. ο. δ. Ῥ. 187. βεηαῦ. ἡδο ΠΟ ϑέμγζ 
ἀο αἰαὶ. Ἡωοο. μ. τοο. Ὅσαι, ΧΥ͂Ι, 8. πλὴν ὅσα ποιηϑήσετανο͵ . 
τῇ ψυχῇ. ὕατθα Βαϑς, αὐὐϑαδ Ὠ181) τοβροπᾶδὲε 1 τοχῖυ Βορταΐοο,. 
ὀϑατπῖα Βθη Χ Εχοά, ΧΙ, 16. Ὑ͵1Ά46 δαρτὰα 8. ν. τι. Τοῦ. 
ΧΙ], 9. ποιεῖν ἐλεημοσύνας » οἰ δειχοδγηδβ ὀγορανδ, οὁ0)1. ϑῖζδο. 
ΨΙΙ, ει. ΧΧΧΥ, 2. δὲ οοπέ. ΝΜίδι ΒΒ. ΝΙ, 4. Αἕοι. Χ, Δ. 2)͵ο- 
σόηεϑ. Σιαεγέε 110. 111). βορμι. 17. ἐλεημοσύνην διδόναι ἀϊχιέ, 
οὐβογνδηίο δ ίεπογο δὰ Μαῖι.]. ο. Ρ. 55. 868ρ. 1, 15. οὐ ποιεῖν, 
ποίδο, ποπ αἰοἰφοέαγὶ, 1. αᾳ. οὐ τέρπεσθαο 'ὰ δοηποπιθυδ. 1 
ΜΔ οΟΔΡ. ἵ, 15. ἐποίησαν ἑαυτοῖς ἀκροβυστίας») ὉΪ ποιεῖν 8. 
ϑγγο ἩΟῺ τη816 Ῥὰν αέέγαλογε, ργοίγαλετα τϑὰάϊῖοσ, σοί. 
ὲ7, ποιεῖν ἀνάγνωσιν) ᾿γαείορογο. ϑίσδο. ΧΥ͂, 11. οὐ ποιήσεις. ὦ 

Φ 
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» 

“ 

,εξ9 ποιήσεις, Ὁπιΐ880. οὐ: ἔαλοϊδ, 4αυᾶ6 Τ)ϑὺ8 οἶϊξ 86 ̓ Ῥπαΐε, 
Ἑτρο τόμ 6ϑὲ δοίζοσ Ῥδοοαῖ,. ὅὅγγξιδ Ἰορὶϊ ποιήσει, Ὦος 868... 
δι: ὍΟπ δυοῖου δεῖ Πϑυβ βοτὰ, 4π86 οΟὐϊῖ, ϑιτδο. ΧΧΧΊΙΙ, 
28. μὴ ποιεῖν μηδὲν. ποη οαδέϊρατο, Ρμηΐνγο. ὅδῖταο ἹΠ, τά, 
κί “ποιήσετε; φιαέξδ “ογἕξ ἐμῆο νἐδέγα οοπαϊέϊο ΤἸαυάλει. ΧΙ; 2. 
αὐτοὶ ἑαυτοῖς ἐποίησαν ταῦτα. ϑὺα οὈ]ρα οἵ σοπίππιδοῖα πιαία 

᾿φὲδὲ ἄαεο αοὸσνείνεγπέ. ὅ. Ἐπάν. ΤΡ, 59. ποιεῖν. 5660. απὸ; 
Φόραγαγθ δὰ γϑπιονεῦθ τηϊῃϊ ποῖδτα σἰάδξωρ. τι Μδοο. Χ, ,Ὁ. 
τί τοῦτο ἐποιήσαμεν; οὺκ ὨοΟ ρογπιὶδέπεδ ἢ 601]. Χοπορῆ, Ογτορ. 
Ψ]1, ἃ, 8: 00]}. 4, 

ἸΟΖΕΩ 414 ̓ - ὅπη. Ἰετθαι. ΧΙ ΥΊΙΠ, 53. μδὶ ποιεῖν 
δεῖ οάπέγε. - ἐς ἰδὲ ἄδικος : ἀϑετέω, αϑώος, ἀκουστοὺ, 
ἄκυρος, ἀλγέω, ἀνάπαυσις, ἄνομος, ἀπόκρισις, ἀσϑενὴς, ἄτο- 
ποθ» ἀφανής, ἄφεσις. βαϑὺς, βελτίον, βλαστέω, δουλεύω, εἰσ- 
ἔρχομαι, ἔγκοπος» ᾿ἐκβολὴ, ἔνεδρον, ἐνεθς, ἐντομὶς,, ἐξίπτα- 
μαι, ἐπιγαμία, ἐπισκοπὴ, ἐπιφυλλὶς, ἔτασις, εὖ, εὐεκεέω, εὑ- 

'ϑυς, εὐφραίνομαι, ζααι, ἐσχυρος, καϑαρισμὸς, κάλλιον, καλὸν, 
“ἰαλὼς» κατάκοπος» κενὸρ, κούφως, κρίσις; λεπτὸς, λήθη, λό- 
γος» Ἀακχρῶν, μικρὸς, μισητὸς, μνεία, ὀλίγος, ὀλεγοστὸς, ὁρ- 

, ϑος, ὀρχέομαε. πᾶς, παραπέτασμα; πατέω, πείϑω, “ἶπται, 

πλείων» πλεοναστὸς, πολὺς, πορόω, προνομὴ πρωτεύω, φαβ- 
βατον, σισόη. σπῦλον, στεῖρος ὃ συμβαίνω ᾿ συνέτως, συστροφῆ» 
ξαλαίπωρος, ταχὺς. εὐπος) τρέμα, ὑψηλὸς, φαῦλος, φόνης, 
α 

“ “0 '1. λονγδα, 1. 4. ποία οἵ πόα» ᾳυδὸ νί4θ βαρτα. ἜΝ» 
λεγδα ἐέπᾳγα. Ῥτον. ΧΧΥΤΙ, 25. ἰη ΝΜ. 46“. ποίην: τι ἘΝΡΑα 
δὺδ ποίαν! 2. Βενπανάμϑ δὰ -Ἡδογολδωπε ἴῃ ν. ποέην, 4υ8πιὶ 
Οὐταιατιδῖίουβ 1116 πόαν ̓ βοτάνην Ἰωτοτρτγοῖδϊασ. 1ἴα δεϊδπι 
ϑδωξάαδ. οίβωδ, φυὶ ἰῃὰ ““πέοάοίἐσ Ογαεοὶφ Τ. ἸΥ͂. Βογπαταὶ 
χιοῖδ8 ΘΥΉΪρανΊΣ, ποίδαι 118 δὰ ν. ποίην Οπιϊεὶϊ. Τῃ φαΐ, 
Οτναδὲῤ ρτο ποίην Ῥτονοτθ. 1. ο. Ἰερίτατ ποιάν. Οδοιοσατ, Ῥλα- ᾿ 
φογὲπειδ ἂ6 νοῦ ποίη ἰϊα: ἸΠοίη κατὰ τὸ ἔαρ δρεπόμενος ἢ κει- 
φόμενος χόρτος δυκεῖ. 

ΠΟΙΉΜΑ, ορωε, αοίωνᾳ, ογεαΐμγαγ) μοοπιᾶ. ὙΧ", 
Πρπιαπέμπι, ἴε8. ΧΧΊΧ, 16. - πνο. 1 8585. ὟὟἼΠΙ, ὃ. ΧΙ͂Χ, 
4“ ΟΟΒ6]. 1, 4. υδὲ ποῦ ἰοξεταπὶ ὐνΌ, υἱ Ὀαρροϊΐων ψο]υξῖ, 
Ν πὶ ΠΡ δδὲ ποῦιθῃ ΘΟ]! οείναπι, φαοὰ οἰΐδηι ἴπ οἴη ρ]Ατῖ 
παπιοτο ᾿πσἰεϊταἀϊηΐδ ποιΐομοα Βαδοῖ; Αἀὰο “4. ὅγπιπι. 
Ῥεδϊαι. ΧΙ ΙΝ, 2. ἼΡῚ ποίημα 681 σαγιδῖι, ροόπια, 4πδπὶ Ὧ0- 
τἰλοποῖι δἴδαν σὸπ ΒΘῦσ. Ὠδδρὲ, “Ζ΄φι. 560. οοἀ, αἰ. ἂΌ «Ἅἀζίετο 
σο]]αῖυτα Ῥ6. ΧΥ͂ΠΙ, 2. -- ὃ», Ῥε. ΧΟΙ, 4. 

ΠΟΙΗΣΩΖ, οριια, αοέΐο, ορεγαξΐο, [αοεῖο. οὔτι, οἷπα 
σία. Ἰιονῖι. ὙΠ, ρ. κατὰ τὴν ποίησιν τῆς ἐπωμίδος. γοχ 
Βοθταῖϊοα 4πό0416 αγεϊοτιεπε, αγέϊὲοῖοθο σχοορίξαξωπι δὲ οἷα- 
δοταίμπι ποῖαι. - ἸωΣ Ὁ, Εχοά, ΧΧΥΠΙ, ὃ. 5 Ἀ6ρ. ΧΥ͂Ι, 10. 
Ῥεα]αι. ΧΥ͂ΤΙ],.1, -- τῶ, [αοῖο. Ἑχοὰ, ΧΧΧΙΙ, 54. ἘΣροΝ. 
ΧΠ,7Π|, 1δ. ϑέγας, ΧΥ͂Ι, 27. ποίησις, ογδαξῖο. ϑίπαο, ΧΙΧ, 17. 

͵ 
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Ν᾽ πάσῃ σοφίᾳ ποέηπερ νόμου, ΟΥ̓ Ὼ 18 βαρί θη τα εοπ δἰ δἔϊε 20 6:16-: 

ομέέοπθ δοτυτα, ἄυ86 ἰὸχ ἰαδοῖ δἵ βδηοῖῖ. Οοπξ, ἴδο. 1, χὅ, 
-ϑισδὸ ἱ, 25. .. 

ΠΟΙΗΤΗ ἽΣ, μοίον, ἐδεδν δέδιε: 1 Μδοο. ΤΓ, 67. τοὺς 
ποιητὰς ξοῦ ψόμου, οὐδογρῖθγ 68 λορῖδ. Οοοξ. 160. ἵν, ΑἹ, 80 

1οπίοου ΝΝ. Τ᾿ 5..}.. ν΄. 
ΠΟΙΚΧ,ΔΜΙΟ,, ναγίοραξέο, ,[ ΨῬαγίσέαϑ. ΠΞΌΠΌ, ἐποοσίὼ ͵ 

ἑαίϊο. Ἐχοὰ, ΧΧΧΥ͂, 53. - πρρὺ. [μἅ, Υ, 30. Ἐσθοῦ. 
ΧΧΥ͂ΤΠ, σ. “΄φω, ἘΘΟΝ. ΧΧΥῚῚ, 24. Υἱᾶδ δὲ δίς. ΧΧΧΥ͂ΙΙ, 
ὅ1ι. ΧΙΗ͂Ι, 5:1. 

ΠΟΙΚΙΖ42 4 ΤΟΥ͂ ῬΑΦΙΔΕΥΤΟΥ͂", ναγίορ αεΐο ἀοι-- 
Ῥἱοέογέδ. ὉΣ ΔΝ πνῸ, ορὼβ ἀσωρίοίογίΒ. Ἐκόὰ. ΧΧΥΤΙ͂, 
16. ὍΔΣ Ἔπαροιδιοσ ἐρμδ ρέμπιαγξεπι. γΙάο Ῥϊαπιΐα. Νοδεξ, 
««ἂἁ ἢ. 1. 

ΠΟΙΚΙΜΜΏ. νανίορο, νανὶδ ϊδέΐησιο. ΔΘ ΘΠ, 
Ῥίυν, σον ρίοέαδ. «Α). Ῥβατα. ΧΤ Υ͂, τό. ἐν κροσσωτοῖς χρυσοῖς 
περιβεβλημένη πεποιδιλμένδες, βινδείδεῖβ δυτοὶβ (σϑβιῖπιθη 15) 
τευ τὰ νατίεραιῖβ. 810 δηΐπὶ ῥγὸ πεποικιλμένη 6κ Ἐπδεδὲο ΗΣ 
εἰ ἽἜ 160. εἀ, ΚΣ αἰσοϊὲ Ἰορθτιάυπι οεπβεῖ Οοἰοπεδαΐμα ἴῃ Οὖδ. 
8. Ρ. 688. εἀ, Ταδνὶο, Ζιαπερέιδ Οὐπιτα. ἴθ ῬδΔ]αι. 1. ο. Ἰερὶξ 
τ 64 Οὐοἱοπισδὶξ δανθη ἀαϊιοπθαι, αὔδηι οἵ 1,8 
τἰηυς βτηαὶ, φτοῦδῖ Ζ᾽έφέξειϑ. Ἑᾳυϊάεαι Ἰοροτδ' τη 8]} 6 πὶ πεέποιο᾿ 
υλμένῃ. ᾿ἴδ αἱ δι αυασίδτυς ἐσθῆτι. - [ΞΡᾺῚ Ῥγβ. αἶοιε ρίπρον. ᾿ 
ϑγπιη. Ρβαω. ΟΧΧΧΥΊΠΙΠ, 14. ἐποικίλθην; » νῬαγέοραξμδ 8ιεπε, 
ἑαπφμαπι ρμοΐγπιϊίο δὲ ρἰμπιαγίο ορεγθ οἰαδογαίμθ. Ῥτβϑίεσθα, 
Ἰορίτος Ρβδ]δι. ΧΧΊΨ, 9. Ὁ νοοῖ πεποικιλμένη ἈΛΜΪ] τϑϑρθῃ. 
ἄει πη τοπχῖα Βδδτ., αἱ 18πὶ οὐ δαγνδίτ 688 ὅτι Σίσκαρίέδ. ἸΤδη8» 
1άϊα δεῖ τις ὁ νυ. 14. Αρυὰ Ἐμεοοδέωπι Η. Ε. Υ͂, λ. Ὁ. τὅσι. 6, ! 
Ἰερίτοτ περιπεποικιλμένη. 

ΠΟΙ ΚΙΜΜΑ͂, ονγπαέωμς ναγέμϑ 5608 ναγίοραΐμδ, ογηαίτθ 
νογϑδέοοξον, ναγίθραϊίο. Ὅε, οἐπριΐοπι,. ἘΜ Θοἢ. ΧΧΤΙΙ, “5, 

- ὉΠ 35) ΡΪατ, ἐῤνετιέθϑ πιασμῖαο. ἴδτϑαι. ΧΤΠ, χ5. ΑϑτΒΐοΡ. 
Ἵ25 ποῖαῖ ναγίεμανέΐζ, « πῆρ». Ρωποέωπι, ϑγπεπι. Οδοῖ, 1, 11. 
ποικλμάτων. - πΌΡῚ, ἀοὺρ ρέσέωπι. Ἐ ΖΘΟὮ, ΧΧΥΤΙ, ἴδ, υἷῆς 
ποικίλματα βδπε νεβίθε νεγσἱοοίογοα (Ποπιεν. ἢ]. " χυ 4... ἃ 
Μοπεζαμοοηίο ἴὰ Ηἶδα. ποικίλματα Ῥοτρετδπι δὰ “᾿ ὄγδϑδιδ, 
τεξοσῖοσ. Ἴοτρα ἐκ Θαρσεὶς δἷπα ἀπδίο ὁΧ 8}116 Ἰοοΐς δὲ δἀάϊ- 
ἴα δηΐῖ. 

ΠΟΊΚΙ᾽ΔΟΣ,, νανὲμε, “αγέοραέει. 2. ῬΪΌν. ̓ νρληδιὴ 
δμέίαεἑ, Ζαοδ. ΥΊ, ὅ, 6. ποικίλοι) εχίρυὶδ ΟΥ̓ΤΤΟ πλ800}}5, 
4851 τοιϊ ἄδην βαῖεῖδ 8. ρεδηἀϊμεὶβ ρτδηὶδ οομπδροτδὶ. Ὑ146 
δηπτα ἰὼ ν᾿. ψαρος. - ϑιη; 7μσομπι. ὅθ. ΧΧΧ, άι. - ρϑρ 
Ῥμποία!μδ. Οοη. ΧΧΧ, 52, 4ο. ΧΧΧΙ͂, δ. 10. 12. -« 3558 Ρνἴαξ. 
7γιξεέα. Οδμ. ΧΧΧΥΙ͂,. 4. ἐποίησε δὲ αὐτῷ χιτῶνα ποικῖλον, 
ξαοϊεῦδι δοῖθαι 111: εὐπίοδηι ναγέσρ ἔα. τ, ν. 22. ὅ0. “- 
ΒΌΡἪ, ἀομε ρμέοίιπι. ι Ῥαταὶ. ἈΧΙΧ, 2. Ῥδβα]πι. ΧΙ, .15. 
ἘξεοΒ, ΧΥΙ, 1ο. ἐνέϑυαα σὲ ποικίλα, 80. περιβόλαια (οοιξ, ν,. 
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15.) ἱπᾶοϊ [6 νεδεϊπιξηι18 ναγίσραεὶο. Ἡροιγοῖ. ποικίλα, πέποι". 
φιλμένα., κεκαλλωπισμένα. «ἀγίδευρίαπεε ἴὰ Ῥίζο ν. 530. νοϑιί- 
Σιειῖδ εἰυβοδιιοαϊ ποικιλόμυρᾳφα δΔρρεϊ]δῖ, Εἂκ αυὸ Οομπίοξ. 
ἴσοο οὔπι ραΐεδξ, 4ἀυοά ἴδ} νεδιϊηθαΐα ἴῃ βόπιρα πυρί αἱ 
Ἰοουπι χπαπχίμαο Βαδιυοτείης, ἐπάδ, αἱ οἱ δ] 18 νϑΐδγυπι Ἰοοΐβ, 1}» 
Ἰυδιτας ΕἰζοολέσίἝοπε 1. ο. δραπλεπεῖεσ ἀοῖῖ. δὰ «Ἄγἐδέορῆ. 1. 1. 
Ἐπδοι. ΧΧΥῚ, τ6. τὸν ἱματισμὸν τὸν ποικίλον αὐτῶν ἐκδυσον- 
ται, νοδιϊταπι δα πὶ ψαγέοσαΐεπι οπκυσπῖ, ἤδεγοῖ. ποικίλον 
ἡμάτιον» ζωγραφητόν. « “φϑοῦ, Βαδγίοπέα. 105. ὙΠ], 41, ψιλὴν 
δειοικίλην, δπὰτ, αὐ 4111, οτολὴν πυικέλην δυῖ, υἱ Βοοδαγέωϑ8 
αἰτα 46 ΟἸκϑοοῖ ΒΟΥΓΙρ81886 οδηδοῖ, στολὴν ψιλὴν ποικίλην» 
Οδυθα δυΐθηι, ον ΤΧΧ ποπιδη, φυοὰ Μαὐγίοπέαπι ἀεποιαῖ, 
ποικίλην τεἀάϊοτίμε, δδρο εϑῖ, ψυοά τοχίογδο ναγὶθβαῖδο εἴ 
ἀϊνουβὶδ ρἱοίαταθ δο]οτὶθυ8 1ηἴοχίδο οἵ ἐπιογβι ποῖα ἱηνθη-. 
εἰο ΒΑΡγ]ομ ΐ6᾽ ἀοροαῖυτ. Φῥεπὲμα Η. Ν. 1'10. 111: ο. 48. Οο- 
ἄογσε ἀένενγδοα Ρέοεμνα ἑηξοχονρο βαῤγίοη πιαχὲπιδ οοἰερδνανιέ, ἐξ 
7εοῦτθῦ; ἀπιροδΐέ. Τεγέμέαπμε ἀὁ λαδ. ἔοεπι. οἂρ. ν. ροπμπο, 

, δὲ αὖ ἐπέέϊο γόγεπι σὲ Μϊέδοϊξ ονοὲ ἐοπαάσγοηξ, δὲ ὅ6788 αὐδοσεθ 
γιαγοπέ, σὲ Τγγὲὲ ἐἰπρεγοηδ, δὲ Ῥγγεσθ ἐπδήθγοπξ, εἰ Βαὺγ- 
ἤοπξὲ ἐπέοκονγεμ. Ῥίατα ϑϑπν ἴῃ τοίη ἰοοᾶ νἹά6᾽ ἀρυιᾶ. Βοολαν- 
ἕμπι Ῥλαί. 11}. 1, ο. 6. Ρ. 53. ὁ6ητ. πρὶ οἵ βρϑοΐδιϊπι οββετναῖ, 
4υοά δαπάδαι ἰεχίανδαι εἴ ρίσευτααι ΒΑΡΎ ]οτΐ δά μέ ρυογῖης 1 
νοϑιίστι ὑϑῦῃι, δὲ ξηῖοσ 8116 ἐσ δέμεαγολὲ νἱέα Οαέοηξο (", ' 
555, 10. Ἀοίαξ.). τοῖοτε, Βυπο Οδεοη θαι ἐπίβλημα τῶν ποιπέ- 
λων :-Βαβυλώνιον ἐκ κληρονομίας κτησάμενον εὐθὺς ἀποδόσϑαι, 

- λάᾳυο ἀρϑαπι νΙἀδίυΣ 1}}} 6866 ἰάθπι, αυοά ἨδΡτδοῖδ ἀροώ, εἴ 
Οταθοΐβ στολὴ ποικίλη ἀϊοϊτατ. Οοπξ, οἵ 2επιρείσγιεπι αὦὖ Ἡ εΐπε 
«πεέχιε. ἤοπι. 1. Ὑ. ο. 10. Ρ. γδδ. οἵ δγαιμπέμπι εἷδ Ἐ᾿δδί, 
ϑαοογα. Ηδδν. 110. Τ' ο. 17. 6. 267. δοα, - τῦρ ΡΊΩσ, ρον θὲς 
δοΐοτα8.. Ζαοῖ. 1, 8, ἵπποι πυῤρῥοὲ χαὶ ποικίλοι, δα! τυῦ δὲ νετεὶ- 

᾿ς ΦΘΙΟΓΘΒ. Βοολανεμοεὶ ἴῃ Πίαγος. Ἴοαι. ἴ. Ρ. 4γ. εα, τδο. μυϊαῖ, 
ΤΧΧ Ἰορίδθ6 ἘΜ ΩΡ» φυΐα΄ ωὖϑ Δ οϑὲ ναγίωδ οοἶον. 4 Μαοοοῦς 

ΧΥ, 4:1. τῶν ὅπλων τὴν ποικέλην παρασκευὴν, ΔΙΙΔΟΣΌΩΙ ΨΔΙΪΌΙΩ 
ΒΡΡασγδίαπι: 

ΠΟΙΚΙΑΤΉΣΣ, ναγνίσραΐξον, φιὰὶ νεγδέοοίογ ογβαξε σρϑέοϑ 
εἰαδογαί. ᾿ιῶτι, ανεϊξοα. Επχοά. ΧΧΥΤΙ, 15. -- ἘΘΡ ρατί. ἀοι» 
Ῥέοεον. Ἑχοα. ΧΧΥ͂Ι,56. ΧΧΨΡΤΙΙ, 55. δὲ δι 1δὶ. « " ΠΌΡ, σεν 
Ῥλολιπα. Ταᾶ. Υ', 30, ΣΝ οἵ δὲν. ΧΙ, 12. 

ΠΟΙΚΙΛΑΤΙΚΟΙΣ, ναγίαίμα, ναγὲθ ρέοξιδ, ἘΠΕ Ν Ρο-. 
ἐγπιῤῥαγέια. 2 Ὁ, “19η8. [οὈ. ΧΧΧΥΙΠΙ͂, 356. τίς δὲ ἔδωκε γυ» 
ψαιξὶν. ὕφασματος σοφίαν, ἢ ποικιλτεκὴν ἐπιστήμην; 418. τς 
Δεάϊι πιυ!ϑγίθυβ 'ὀχίαταθ δαρίθπιίδαι, ν6] ρμοἰγπιξέαγέαπε 
δοϊοητίδπι ἢ η τηδηῖθ Βαρθυδγας Ὠυ, δροοέαὀέϊεε Ξδωγασ. 
16. 11, 16. ϑιέώαε οἵ 1,6. ὠνν ὶ 448. Βγεπι. ποιρκολεικὴν, πο". 
λυμιιαρικήν. Πεογεῆ. ποικελτικὴν » πολυμιταρικὴν (1. εδπΐπ 
βόδι δαύπιαιἑωδ δὰ Κ᾽ ορέδο. Ῥ. 8.11. Ἰεξειάμαι οεμδοῖ Ρτο πο- 
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λυμηταρεκὴν) τέχνην, ῬΟΙγμιλιατίαπα τίθει, 8. αστέθμς σϑυῖ 18 11 οἱ 
ψοὶ νατὶϊβ οο]οχι δι τοχοπᾶΐ. Εἰδὲ δηΐπι ἃ νοοο πολύμεξον, 4086, οἵ 
οἰγηιο]ορ θαι ϑροσίοηιυϑ, π18}} 811 δἰραῖ βόας, απδπὶ 16, αυοᾶ 
τι τ΄ 16 ἔσγάπιδθ αραῖ. Νάηι, μίτος 685ὲ ἐγαπια, ἐδοέμτι, 32. 
ἤππι. Ἐοο δεπβὰ ϑυπιίζον ἀρυὰ Ῥόέπέμπι 110. 11]. ο.. 48. δ8εὰ 
Ὡϑὺθ6 νοΪοϊξ, ὃ ποὼ ἴδηξυηι δἰρηϊβοδτεῖ φιοα δα, ρέμγεέδια 
διοΐέα σοπδέαξ, 564 εἰ ἐά, φορά ρέων πιέδ. σοἐογέδειδ εὐ σταέα αἶὲω 
φώα ναγέδέαίθ οοίογμπι αέφμ6 βρωγαγωπ αἐδέξποἔνπι δὲ ογμαξεπε 
6ε.. Πεἑάΐογμδ Ογὲρ,. 10. ΧΊΧ, ο. 52. Ὁ ΤΗΠΕ ΣΕ πε δοοέογἐβ. ΤΡοῖγ- 
πεΐέτι8 ϑγεέπει ἐθαίμ8 ππιρίξογεπει σοζογιετι 641, δῖα Κεε:, Οἰοδεα. Βαδγο, 
δοπέοιπι ψιλὴν πολύμετον τεάάπτςε,. Ὑ͵ὲ46 δγαωπέμπι ἀ6 Κ᾽ δδέξέι 
ϑαο. Εἶδδν. 11}. 1. ο. 17. 6.267. }Ρ. 209. ϑίο οδὲ, τοδϑῖθ 2επιρδέεγο δὰ 
Ἀοοῖι. Απεέφι,, ἤοπι 110. Υ. σ. χο. Ρ. γθ6.. ἐπ έοδο. Κ76ξ. πολύμιτος. 
ὀχροηίξεςΣ »εδέΐ8 πἐλδ νεγδέοοέογέδιια οοπέσχέα. « Γῶ}, ἀσομρέπρο. 
γ6] ναγέό. «, Εχοά, ΧΧΧΥ͂ΙΙΙ,. 5. ποικελτικα. 

ΠΟΙΚΙΆΑΤΟΙΣ, νανίον αὐτι8,. ναγὲο ρέοξωθ, νογϑέοοϊογ. ΠΩ 
φϑτί, οορτέαπϑ, ὁκοοσέέαηδ, αγεξίδα, δροοϊαιῖπι ροϊγπιέξανέδ. Ἐς πὸ 
ΧΧΥΤΙ͂Ι, τ5. -- Ὀ150, ροκ[δοέέο, ΑἸ]. Ἐ2.ΧΧΉΙ, 12. ποικιλτα, 

᾿ς ΠΟΙΚΜΤΑ͂ ὙΦΑΙ1 ΝΕ, ναγραίξα ἐσχο. Ἐ20)λ, ἀοιὲ ῥὲπο, 
ξαο. Ἑπκοὰ. ΧΧΧΥ͂, 55. ΧΧΧΥΠΙΙ, 55. το 

ἘΠΟΙΚΙΛΩΣ, ναγἕδη γι δέΐδ πιοαϊΐδ. Τιερίταν Ἐ:8. 1, ᾿ 
δ. γ146 διανϑέξζω. ΚΑ. ' τω ᾿ 

ΠΟΙΜΑΙΓΝΩ, Ράδοο, αἦο, ἴϊ. γερο. Ὥϑλν ςοίδηίέα, Τοτι 
ἯΙ, ,5. ποιμαίνοντες. 1 ΘΡΟΥ͂Σ 9. - »η"), δοίό, ἴδυϑια. ὟἹ, 
1.8, Ηοε. ΧΗ, δ. ἐποίμαινόν σε. Τιδροτοτε ΠΛ Φ. οὕτα ϑγνγὸ 
εἰ Ολαϊα. Ἰ,οοῖῖο γῬτδοἔδτεπδα ἴοχῖυδη οὐ γν, 6. Εογίδβθθ ἴβ. 
αθὴ οατῖα ἱὰ ροβίοσίογα ἰοῦ Προγίυδ νϑεϊθσαηῖ; Νδπὶ »Ὲ" 688 

ἀπιαθθ ἂσ απιογίδ αἰοοιιπιοηέα εἶαγε. - ΟΔλΠ5, ἄμοο. ῬΒ8]πι. 
ΧΙΥ͂Π, 5. τ ΠΡ. 2 δ8πι. , 2. σι ποιμανεῖς τὸν λαὸν μου. 
τὸν ἰσραὴλ, τὰ ῥῬᾶϑοεβ ἢ. 6. γερὲδ ρορυΐυτη πιθυπὶ [5186], 86- 
αυλοτ δοΐτ καὶ σι ἔσῃ εἰς ἡγούμενον ἐπὶ ᾿Ισραήλ. Ἐξπ Βίοίξῥ δορὰ» 

᾿ τοῦτα Βᾶ6ο νετρᾶ ἴω πιοπῖο Βαδυῖς ἡήαέέλασι α. 11,6. ΜΙΟΈ, 

ὟΙΙ, τά. ποίμαενε λαὸν σοὺ ἐν ῥάβδῳ σου. γθρὲ φῬορυ]υπι ἔπ πλ 
νίτρα ἴυὰ. Αἀάε Ῥβα]α. ΟΧΧΥΤΙ, γ7). Ῥβα]εν, ΧΧΙ], (. κύριος ᾿ς 
ποιμαίνει μὲ. ἢ. 6. αοξεπαϊε πιὸ οοτῖτα οὔνπδ8 Βοβίϑβ πιθοῦ: 
Ῥρα)πι. ΧΧΥ͂ΠΙΙ, 12. ποέμανον, δοπίρημπι ἐδ ὑγαθῦδσ. Ῥδαὶπι,. 
ΧΧΧΥ͂Ι, ὅ, ποιμανθήσῃ, ζτμαγὶδ. Ῥδβα], ΧΕΙΨΊΠΙΙ, 14. ϑάνα.. 
ψατος ποιμανεῖ αὐτούς: υνῖ ποιμαϊνεῖν ἀοράδοὶ, Ὦ. ὁ. Ψογαγα, 
αδομπιεγα, δοπδπιοῦδ, δοηλίσεγα ποῖδτ, Ῥτον. ΧΧΥΤΠΙ͂, 7. πορο 
μαένειν ἀσωτίαν, ἀπιαγε νοϊυριαῖοθ, δὺξ νο]υρίατοθΒ. Ρχον. " 
ΧΧΙΧ, 5. ὥς δὲ ποειμαίνεε πόρνας. αυἱ δυΐοπι πηοιείσίοθ αὐξέ, 
Ἦν, 6. ὩΟῺ Ἰοῆο, 4υΐἱ Δ] 6ῃδο ᾿ΙΡι ἀξ πιοσοῖσεσθβ βυιδὲϊολς τθχο 
οράθ, δοά βοοσίδίου, 4πλ διῆοσθ ᾿ηβδηΐὶ, δὲ τωοζοϊσιοἴδυβ 
816 15 τοπὶ ἔπι] το δεθδυγῖ. Αἀάὰο ϑγγωπι. Οβης, 1ΠΠ| 6. 
ἘΠῚ ποιμαένειν τὰ ἄνϑη ποὴ ὁβὲ ράδοῦγ ἤογεε, ε64 ραεοὲ ἔπνα 
ἔν ἤογδε, Ῥτο ἐν τοῖς ἄνθεσε. δὶο νέμειν ἄνθη ἀρυὰ ϑγηνεπι" 
Οδπι, ΤΥ, ὁ. - οἾΧῚῪ, αἀπιοιδ, δοοΐμδ. 7Ποοά, οἱ ΤΧῚΧ Ῥίον, 

" " 
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ΧΧΙ,..Χ1.. Σωόροττηῖ πϑὴ.... 959ὴ, ἤαηρο, Ῥδα]ὰν. ΤΊ, Ὁ. δῷ. 
Ῥτο ϑνός Βαυά ἀυβρίὰ Ἰερατηῖ θη, ὑπ ἀδ᾽ ἀρρᾶτεῖ, ᾿πδῃοια 
546 7γεξέογὶ (1μ Ἐπιοπάαἐέ. Εεογοῖ. ἀρ6ο. Ἴον. ρ, .32,) σον 
Σϑοϊαγβηι, αμὲ ποομανεῖ ταιῖατὶ ἐθροι ἴῃ πημανεῖ. δεγοῆς 

᾿ς σαημαίνεε, βλάπτει, κακοποιεῖ.. ιά6 αυσαϊα Κ αἱοξεπαν. δὰ 
«Ἐμνίρ. Ηἱρροίγε. ιϑι. Οἰοδϑαθ Ῥλέοκενιὶ : Ποεμαίνω . ἐπὶ. ἀνα 
ϑρωπων, τερο. Οοπῇ, Βοολανεξ Ηΐογος. “Ῥ, 1. 110. 11. ὁ. 44. ν. 

οἰ ἀ4ι. εἱ δὰ Μίδπ. {{{ 6. 2» οὐωπι ρ. 856. εἰ Μἰδπόγεπι Ρ. 7. 
4.86 ποίαἴδ ϑπὲ ᾿πξγα ροϑὲ ποιμήν... ὦ. 

ΠΟΙΜΕΛΗΜΧΚΟῚΣ, ραδίονγαξια. ρὴ, ραδίον, κα ϑϑια. ΧΥΊΙ, 
ιάρ. ΨΙίάδ οἱ Ζδοὶ. ΧΙ, χδ. ὉΒὲ. 181] ργο μας ψγϑογθ ἴω ἴοχία 
μοῦτ. Ἰορῖῖατ., . 

᾿ ΠΟΜΜΗ͂'Νι ρμαδίον, ἰδ. γεχ. “25, Ρῥμδν, Ὦ. 1. ραδβίογ. 
108. 1,16. « Ἔ1ρ8, ρῥεομαγέωδ. ὅγπιπι. οὁὲ ξ, Οπέπεα Απιοϑ. 
Ἐ,ι. τ, γος, Οοα, ΧΧΙΧ, ὃ. 1ε8. ΧΧΧΤΙ, τά. Τπ ρτίοσθ 
Ἴοοο' ΡῈ. ὋΣ ὩοΠ. δοϊυπι φγερδα, δὰ διΐδηιν ραδέογε ἰὨ16}16- 

᾿ς διδηάοδ 6886 ρυϊαταηϊ. ἴπ ροϑεθειοσὶ Ἰο0Ὸ δυΐδμι ῥῬχο ποιμένων 
ἘΆΝ τοροποῃήμπι 6βῖ ποιμνέων. - ἘΔΡΝ φίυτ, γαννιίέ, 

Ζδον. ΧΙΤΠΙ, 7. 660. Ουπιρὲ, ΑἸἰά,. εἴ, ςοὰ, Αἰεχ, ποιμένας. 1,6» 
δοταηῖ δρ]αῖο Ὑ3846 οὐπι πιϑῖδι βεδὶ το άσῶπι ξογάτιπι 
555, Βωχέονμε ἴῃ “πεέίον ἐξ, φεαῖαλε, 605 τὰ νοττθιάδπι ρα- 

᾿ς 4586 νοσδπὶ ΓΔΤΙΟΥΘΩΙ, υἱ δή ρῥϑϑίοτοϑ σϑἔοεσθίασ, 4υϊὰ 1110- 

χαμαὶ ἴῃ δηϊθοθδαβερηθ. ἰδοία οδὲ πηθηῖῖο, Ολαϊδα, αγαρῆν. 
ΣΌΣ ὉΣ, δΙ6 06) δδομηαῖοβ νοὶ δοομπάζαποσ, Ὦ. 6. πιέπογθδ ῥγὲπν 

οἱρέϑ, δϑδομημοίοδ φμαδὲ ἃ γόρθ, ἥμαπὶ ᾿μι6]]6πχὶς ΡΟΣ ᾿σληοῖρθπι. 
Ἡο ὀρ  σαπάδᾶ φθὲ ξογιίρ]δ μόκροὺς ποιμένας, 4πδὸ Ἰαρίτοτν ἴα 
οοὐ, βαγδὲν. - ΝῪ, αἀπιέομδ, δύοίμδ. Οοη. ΧΧΧΥΤΕΙ, 12. 20. 
ἴοτεηι, 111, 1. δ ΔΑ :. [ἢ οπιοΐμθθ 8 Ἰοοἱβ Ἰδρϑστιπξ Πρ 9, “ 
ΠΡ, γϑρῃαν, ραδοο. Ἰοῦ. ΧΧΤΥ͂, 2. - πρὸ ραᾶγξ. Οδη. ἸΥ͂, 2: 

᾿ ΧΗ, γι 8. ΧΧΥῚΙ, 20. ᾿Ἐξοξῃ. ΧΧΧΥΙΙ, “ά. ὃ δοῦλός μου 
ο δ" 3 ἕ »ἤἢ᾿ 

“Ιαβὶδ'΄ ἄρχων ἐν μέσῳ αὐτῶν, καὶ ποι μὴ ν εἷς ἔσται πάντων, 
᾿ς ϑΘεΨῺΒ ἴθ 8 Ὠανιᾶ ργέποορα ἴπὶ πιθαΐο ᾿Ἰογαπι., εἴ ραφέογ,, ἢ: 
οὐ 6, ζδα, ἀδτδ ετἰϊ οὐηδλθπι. γὶὰθ εἰ Εσοοι. ΧΧΧΙΨΝ, .χ,Χ5,. [τὰ εὲ 

δρυὰ Ζίοπιογιπι ϑᾶ6ρ9 τεβδ8 εἴ ἱπιρογαΐογοβ ποιμένες. ΔὀΡὈ0Θ)14π 
ων. 1]. ἀ. 265. ποιμένα λαῶν, Ἐδὶ ϑολοί, βασιλέα ὄχλων. ὙΙάΘ6 
οι ἢ, β' ον. 245. Ψηάο οἱ δρυὰ Πεογολέωπι: πουμέἕνα λαῶν, 

“βασιλέα τῶν ὄχλων. Οσμπῇ. Ῥίαξοῃ. δοέϊέ, Ρ.. 840. εἰ λέξη. ἀ6 
«“στίοωϊέ, Ρ. 410. οὲ ἀθ νἐέ. 2705. .»., 612. 8 486 πποάο δῃηῖθ 
ῃοίεαία “δὲ δα ν. ποιμαένω. 

ὍΠΟΙΗΝΗ͂. ξγεκ. ὙΠ, ἰάθαι. Οοπεβ. ΧΧΧΙΙ, ι6. - 
ΟΡ Ὁ. 876698. Ρϑδοιμαίμιπ ἐπ ράϑοωο, Ἴπο. ἴον. ΧΧΙΠΙ, ᾿. Οομξ, 
Το... Χ, 16. : : 
τς ΠΟΜΜΜΝΙΚΟΙ͂Σ, ραρίογαϊἑο, ρμαδέογεξέμδ,, ἷ.. 4. πιεμενι- 

οὖς. ΠΡ, Ῥαδέογ, 1 ὅ8πι. ΧΥ͂ΤΙ, άο. 9εο. δτοβ πο }}108, τοδὶ 
ἤ,. δοδὲο. ΝΕ ᾿ 
᾿ς ΠΟΙ ΝΙΟΝ, ρον. ΠΥῸΝ Ρίυτ, 866. Βοοδατῖα ἐλ Ζοοτεῖέ 

εἰπροί οααἰς ἀδοεέπαέἑ, δα φωφόμφ ραδιρέμπι οαγρώπε, εἰν 6 δέω 
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Ἑἱο 65 ἐωππογέογιηι ἐπ δέαδμίο, ἅ Ῥατ. ΧΧΎΧΙΪ, 48, τα 2᾽έολῥμα, 
δεᾶ ἴῃ νορῖβ μανδρας εἰς τὰ ποίμνια τταπδροδίτἷο νδεβοτυπ - 
μοῦτ. Ιου βαθοΐ: δὲ ποιμνέα Ῥοειίπεῖ δὰ Ὡγν, φγοβεδ. «ο΄ 
Ἵν. δόρέμηπ ) τπγ 8, σαμέα. ἘΖΘο. ΧΠΙ, 6. Ἑοσῖο Ἰδϑροσυαμπς 
Ἤν. - ἜΧΗ, αγέμπι, ἴϊ, φγαπιθα. 1ε5. ΧΧΧΥ͂, γ. 860. «4|ἡ, 
ἽΝίΑ16 Βὲοίέμα Τγοπιπιΐιπι δοουαϊοδ τοῖρ!ϊδ δὰ νοσϑαι [3 3. Νῖϊ- 

᾿Ὦὲ 1Πυἀ ποιμνίων δὰ ἐπαύλεις γἱάοτις ἃ ρ]οδέδξοτο δἀάϊτατᾳ 
Ε856.. π60 πιδ]6, ϑϑωϑιι8 δπΐπὶ νργρογαπι 6 ῦτ. 66ὲ ὨϊΟ: ρ,γά« 
χπΐπα 6ἐ λαγδαθ, ρδοογπν ραδοα ογιῖρέ, δὲ ἀπὲ6 ἑωποὲ ρμωέμδίτσῳ 
δὲ αγωπαέηες ἔδγαγπε ομδέϊέα ογαπέ. - λύσῃ ρ]υτ. ργαρθᾶ. 
χιμααεέ, 80. 1.8). 1 Ἀερ. ΧΧ, 27). - ὮΝ, πιαγε. δόρβου. ΤΠ, 6. 
Τιὰ Βὲέείξωθο, 4υΐ τἴθταπι ΠΟῺ Δοσυγαῖα ᾿πβραχὶξ τόσα ΒΘΌσι, 
6 41οὸ δΔρρᾶτγεῖ, ποιμνέων κοδβοπάοσθ ἢ. 1. σνϑσθίβ 33 ὥς, 
φοαμέαε ραδέογιπι, ηὰ86 Οὗ β64 868 πὰς 1[ἴἃ γϑγίϑη ἀδ 6866 οχἱβί» ᾿ 
απιατυηῖ, Οοπέεν ἐπῆγα 80} ὨΙΝὮ32. - ὈΥΝΟΦῸ ῥἱος, σαμέαα, 
Ῥϑαϊαι. ΧΙ ΙΧ, το. ΤΧΧΥΊΙ, γθ.. - πῶνο, οριεδ, 1 ϑδπι-: 
ΧΧΥ͂, 2. τὰ ποίμνια αὐτοῦ. ΠΩΣ ταδὶ ᾳφυοδά ξϑηβα). “80, 
ΟΣ 4ύοηπε οπιρδ ποῖδε, ψμοα 488 ἑαδογθ ραγέμπμρ δὲ αοφιΐβὲκα. 
Ζωπε, οἵ ἴδτα δητ 4 υλοτθβ [πς. ἢ.}, 46 ρεομαέδιι5 ᾿μτοϊοχοσαμε, 
4086 εἐχρ]ϊοδτίο δά λα νοοθ Ὁ.,23 οοπβτηδῖαγ. ζω ροδ86.» 
510. - ΠΣ, Ροδδϑδδῖο, ϊ. ῥβομϑ, αΑἱϊ. σε. ΧΧΙΧ, ,. .- ὨΣΣ ἼΒοὴ 
}αδομεπεγ, ἰἴδια πιδϊοηγπιῖοθ σ,ἸΟρθα ρϑορμάμπι ἐπὶ ράδομο, 
ἘΖοοΒ. ΧΧΧΊΥ͂, ὅ.. Νυΐη' ποίμνεον Ὠϊὸ ῥτοὸ ράδοιιο ἔοτῖββ8 
γῬομιϊυγ Οδγῖθ Οοπιρί. ρος νομῆς. - ὯΝ), νέέμῖμδ. ἴδβ 
ΧΧΥΙΙ, 10. - ΠτΡ, σοσέμδ, ἧζϊ, ἐθδεϊπιοπέμπι. ἴδιοι. ΥἹ, χϑ.. 
ἘΔ νοσοπὶ μδθε. π ΟΊ ΟΩ6 φηορὲδ δοοδρθεμαῖ, φυΐα ἔπ ἀπίθο 
οοἀθμεθυβ Ἰοοο »ὴλ ἰδρόταμξ ΠΡ». - Ἔν: Ὑ). Οου, ΧΧΙΧ, 
2. 5. ΧΧΧ, άι. ΧΧΧΗ͂, κ᾽ν6. 19. δὲ Δδῇ, - πηρων, φτδά. 
ονέμπι. Ὥδυῖ, ΙΙ, τι. εἰ ΧΧΥΤΙΤ, 4. 18. 51. - γον ονθϑ, 
Ῥοομαῖε8 πειΐπογδα, Οβὰ. ΧΧΧΙ, ἅ, ιἰὅδπι, ΥΙΠ, 1γ. ΧΙΨΥ͂, 54, 
δὲ 8111. 1 88. ΧΧΥ͂, 2. ποίμνια οὔπι πρόβατα ἱπ οοἀά. ρει. 
ταυϊδῖυτ, ΕΤΡΟ ποίμνια δαμπι ονόϑ, δυὶ σγάρο8 ονίμωπι, δι Ορο 
Ῥρῃπυητογ αἶγες. - 9, ραξέον. 7π0. δῖ, Τ, 8. τῶν ποιμνίων τὰ 
σου. δὶ τοοῖθ 86 βαδοῖ Ὠοΐῖα αϑα βϑχδρϊδτίβ, ἰοοῸὺ ποιμνίων τϑν 
Ροπδηάυπι οσῖξ ποιμένων. 8684 ἔοτϑίϊαπι τοξετθηᾷα δεῖ δὰ γοσϑα, 
ἸΜΧῚ ἴῃ δηϊοοθάθηιθυβΒ. - πῶ, αϑημδ, ρέρδι πα. εἰ ΤΧΧ 
1υά, ΥἹ, 4, Αἀά4. δγπιπιαοῦμα, Τλτοά, ἴδο. ΤΧΡΝῚ, 8, - 
ΒΛ) Ὦ, Ρἴατ, 6χ 72., ἀγαοοπαδ, 168. ΧΧΧΥ͂, γ, δ6ὰ νἱὰο δαρσα 
8. ὝΣΠ. | ᾿ 

. ΠΟΙΜΜΝΟΤΡΟΦΟΣ, μαδέογ, μοοιραγίωδ, ὦ : 
ὥς “περ πὶ Ξ δου 
ν ΠΟΙΗΜΝΙΟΤΡΟΦΟΣ, ἰᾶαπι, 05, 1άθπι, “ἔφα. Ατηϑα. 

"1:8. - ας. τς 
ΠΟΙῸΣ, φιιαίϊ, ψὲς, φμέοηαπα. “ἃ, μδὲ; Τοτετα. 

. - ΤΥ, δὲ ἐνέο, ἃ ϑαᾶπι, ΓΧ, ιδ. ἀπάγγεϊλον δὴ μοι. ποῖος 
Ὁ οἶκος τοῦ βλέποντος, ἰμάϊοα. 4ἀυ8680. χηλἱ, ααβϑηδε δἷξ ἄθοὺ 
ΤλΏδ᾽ ΡεορὨφῖαρ, 2 8555, ΧΥ͂, 2. ἐκ ποίας πόλεως δὲ αὐ; οχ 

Ν 
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Ὁ ἀπεῖκτ ἴυ 48 οἰνἰαῖο ἢ Υἱάᾶο εἰ Ιου. ἵ, 8. οἱ οοπξ, Αοἱ. ΧΧΤΠ, 
.- δά, “ ΠΏ, ᾳιξά. ἴοι, 1, δὅ. Ὑιάς ᾳφαοφυο Πδη. 1Π1, 16. 860. ᾿ 

οοὐ.-Ολίδ. δὶς. ΧΧΧΤΙΙ, 57. οἵ ι Νίδοο. ΠῚ, Χο. “ἴρογοῖι. ποίου, 
τινὸς, 1 δρ6 εἴἰνος. 
᾿ς ΠΟΙ͂ΛΟΣ, εἰπε, ἴαπα νοϊοαο αὖ οὐῦ «ἰεπιέα,: οὐ ἐπ 
ὔοοσιιπι οοπρίοδαία, ἃ πέχω» νοἶΐο, ρεοίο. Ἡοπιον. 7]. μ΄. δι. 
2, νείέωμδ. ἢ. 1. ἐεγγα αἴεπιεαδα. Ῥβ8]τι, 1 ΧΧΊ, 6. ἐπὶ πόκον, 
ἐπ ἰαπαπι, δυῖ, οὐ οἰΐαπι 860. οἰγιηοϊορίδπι ψογιὶ ροϊεθῖ, 
Ῥοοὲ ρμοοξἐπαμπαϊξ ἀσέπι 8. ἐπ ἐοπδώγαπι. Ὀοβοσμάϊξ δϊΪπὶ ἃ. 
δέκω 8. πείχω, Ῥϑοίο, ξοδο. - τλ. Τπά. ΥἹ, 57. 58. ὅ0.. 
άο. - ἼΧ, ἔαπα. Ἐς. ΠΙ, 4. Τεογοΐ. πόκος» «τὸ ἔριον 

᾿ φιροβάτου. πὰ 
. ΠΟΛΕΜΈΩ., αἀεδείϊο, δεῖϊο ρμεέο, δοίϊησθγο, μώρπο, 

Σ,οοίέογ. ἘῺΣ, σαδοίηαάο. 7πο. Ἠδῦ. ΠΠ|,.6. ϑεηδυπι ὄχρτγεθ: 
δἰϊ. - ἼἽΠΠ ΕἸΡΒ. ἐογγεξασίο. 10". ΧΊ, ΄9. - π3π ΗΙρΗ, « 
223. ρεγομέξο, 108. ΤΧ, 18. οὐκ ἐπολέμησαν αὐτοῖς, ποῖ ρα" 
ξύάθαπε δάνοτγδυβ 11|106. - πο Ηἰρῃ. ρεγάο. 1.5. ΧΧΧΥ͂Ι͵ 
Ο. « ὙΠ ΠΕΡ. ἃ Ὑ12., δοπιπίονεο πιδ. ἴοτε, ΧΙῚΠΠ, 
27. “-Ἴ2Π, σαδένα πιείογ, ἴε8. ΧΧΙ͂Χ, ,. - ὨΏ5,, οοπέμηο, 
4 ἙὉἙῬῈατι. ΧΥ,, 6. πολεμήσει ἔϑνος πρὸς ἔϑνος, Ῥυρταῦιῖ ρεη8 δὐὦ- 

(τ οτουε βεοηΐοα. - ἢ, Κα], ραϊω. ΧΧΧΙ͂Ψ, ι. ΕΥ̓, 1.2. 
- Ωρ, δοίδαέον, τ. δεέζωπι. Ἰαά, Υ, ὃ. - ἰπερῦ, ὀοέδιεπιο 
Ἐχοά, ΧΥ͂ΙΙ, 16. 1 Ῥαγ. ΨἼΠ, 11. -- ὈΠῸΣ Ἧ ὙδΝ,. νὲν δοἐίογιπι 
“«Ἄφω. ϑγπιι. ἃ ϑ8:. ΠΠ, 19. πολεμῶν. - ΩΝ Νίρβ. Εχοά. 

. ΧΙ, τά. κυριὸς πολεμήσει περὶ ὑμῶν. ἀοτιΐηυβ ρυρηδθις ῥτὸ 
σοῦ 6. Εχοὰ, ΧΥ͂ ΤΙ, 8. ἐπολέμει (80. πρὸς) τὸν Ἰσραὴλ, Ῥυβπᾶν 
αῖ δάνοιβῃβ ἴδε]. Ὑ᾽άρ δὲ Νυπι. ΧΧΙ, 26. 108. ΧΡ ϑ. 
ΧΙΧ, 46. . 88. ΧΙΥ͂, 48. εἴ σοῃ, Νμα, ΧΧΙ, 1. 1ο8. ΧΧΙΤΥ, 
11. μά, ΧΤ], 1. Ὁ] πρὸς αἀάξευγ. Οομπέ, φυοαὰα 7 αἰεξοπαγ- 
ἀηέπι, δὰ «ἴπιπιον. Ὁ. 72. δ66ι. [ι΄ 1, ,. τοῦ πολεμῆσαι ἐν αὐ- 
τοῖς. δὰ ρυρῃηδπάυπι ἔπ 1105. Μίἄα οἵ ν. 5. 5. ὃ. Τυά. ΙΧ, 
ά5. Χ, 1:8. οἵ οοπξ. Ὀνμοὶὰ Πϊδοοῖ!, Οδαι. 11. ο. τοῦ. [πά. 
ΧΙ, 11. ἐπολέμησαν μετὰ ᾿Ισραὴλ, Ῥυροαθδπῖ ουπὶ [8τ86]. 1846 
εἴ ν. δ. εἰ 20. 1 ὅδ. Υ1Π,, 20. πολεμήσει τὸν πόλεμον ἡμῶν, 
ἐετοὲ δοίϊεεπι Ὠοδῖταιι. Ὑιάθ δὲ 5 Ῥατ. ΧΧΧΙΤ, ὅδ. οὲ σοηξεῦ 
4 'Νίδοε. 11, 66. ΠῚ, 2. Τογθη. ΧΧΧΤΙ, 20. πολεμοῦντες ἐπὶ τὴν 
ὁτόλειν, ῬΌρΠπΔηἕαΒ δάνοτοιβ οἰνίϊαϊοπι. γ1ἀΔ6 οὲ Τοὸσ. ΧΧΧΙΨΥ, 
γ.7γ. 2,2, ΧΧΧΥΤΙ. ). - ὩΡ5, ὠδοΐδοοῦ. Ἐβῖ. ὙΠ, 1ὅ. - 
Ὧν», φοηΐγα. 29ὃἙὈαι. ΧΧ, ὅ7. ἔνεδρον τοῦ πολεμεῖν τοὺς υἱούς. - 
Ἐῶ», ρορμῖμδ. 7π6. Ἰυὰ. ΧΙΙ, 2. ἐπολέμουν. ἘἈδξοτομ δα εεῖ 
δῖα ἀυθῖο 8δὸ νογδῖο δά “ϑν1, υἱὐ Ἰϑρϑῦὶῖ 2539...) δῖ “ὦ 3291. 
Νδα αἴδίοεϊο «ταῖ 'ῃ δο, αυοὰ ΒΕ] αι ἐπα]οταηῖ; Υ1Δε ἐπ ῖτα 

᾿ς ϑι γ. ἐαπεινόω. .- ἋΣ, απριδέέα αὐὲοῖρ. Ῥδαϊαν. ΟΧΧΑΊΙΙ, 
3. ἃ." Τυάΐεμ. ΥἹ, 2. μὴ πολεμῆσαι, πο ρο886 αοδοίέαγὲ δὺλϊ 45- 
Ρωρπανέ. κι Μαοο. ἸΝ, 18. ὉΝὲ 6δὲ ἐ. 4. ἐχπολεμεῖν, οοηγίσεγε, 
δοίίο φωροναγο. ι Νίδοε. ΧΤΙΤ, 9. πολέμησον τὸν πόλεμὸν ἡμῶν, 
ἐμ δὲ8 ἐΙρΡΟΓΩ ΟΡ οἰπηέμπν δεῤέογεπι ποδέγογμπι, 4 ΝΙδοοαῦ. ΙΥ, 

Ὡς 



.. ὁ ΓΝ 

ΠΟΛΕΜΙΖΩ «- ΠΟΛΕΈΜΙΣΤΗΣ ἀολ᾽ 
21. ᾿““Ι'ντέοαχον ἐπολέμησεν, Απελοῦδυαι οἥεπσωπι 11}156. αο ζοεέοηι 
γοαέαξέ. ὁ. ᾿ ; Ἦν : ν "ΣΝ 

"ΠΟΖΜΕΜΊΠΖΩ, δεζίωπι 56γ0, ρωβηο, ἀδξοονέο. Ἐατ ΝΝῚΡΆ, 
Συά. ΓΧ,, 58. 660. οοἄ. χορ. πολέμισον πρὸς αὕτον. 

᾿ ΠΟΛΕΜΚΟῚΣ, δοίδέομδ, δεϊἑἐοοδὰθ, βοϑεῖδῥα, ἐμ ζεϑέιμ, 
ΠΌΤ, δοίέμπι. ὅγπιπι. ἰοῦ. ΧΧΧΊΙ͂Χ, 45. ὉΡὲ τὸ πολεμικὸν͵ 
δοίέμπι ποῖαῖ, Ὁϑυῖ, 1, 41. Ταᾶ, ΧΥΤ΄Π, 16..18,.. ϑ6πι. ΤΙΣ, 
λ2. - ΝΣ, πιξέϊεέα. Ἢ Ῥαν. ΧΤΙ, ὅσ, ὃᾧὃἙατ. ΧΧΨΥΙ, 13. - δὴ, 
αρργορέπημαξίο λοφέξἐὲδ, αὐ φγεϑδίο, ργοδέξεπι, οοη έοέμδ, Αφμ. ὁ 
ΟΟΒ6], ΙΧ, 17. πολεμέκά, 

ΠΟΛΕΜΊΙΚΩΣΣ, δείϊέοο, δοίδοο πιο, ᾿ἀοδεξἐῥἐδν. τ γο5,. 
αὐ δολίμπι. ὅγπιπι. Ῥέα. ΟΧΊΧ, 6. 

ΠΟΖΕ ἭΉΠΟΣ,: λοοέϊίέδ, ἐπἤδπϑειδ, ἐπέπιέοιι, λοϑέϊδ, ΡΟΝ 
Ποϑέΐθ. «4͵, Ἐδδῖθ, ἸΧ, 16. πολεμέων. - ὉᾺΝ ραᾶτῖ. ἐποέζέαν 
ον. Ἐπάν. ΨΠΠ, ὅ0. - πρι"Ό, δοέίωπι, 1 Ῥαᾶτα]. ΧΥΊΙΙ, το. 
ἀνὴρ πολέμιος, νἷτ ΒοεΙ18, ἢ. 6. λοδέξδ. - ὋΣ, ἴῃ Ρ]0τ, ΤΩΣ, 
μεγὸδ. [ε6. ΧΙΥ͂, 4ι. Νοῦ Ἰερογαμῖ Β5ΝΣ δὺκ Ὁ ἽΡ, ἠοδέξε, ἀ6- 
τἰνασῖ, 864 ἴῃ πιϑηῖϊθ Βαρυθταηΐ ποίΐοπθηι, αυδαι δαθδὲ 
τδὰϊκ ἫΝ Ὠδη. ΧΙῪ, 2. 168. ΧΙ.7,.2. ὉΡΝῚ, αὐ Ἰατίπ πὶ ὁγενεόδοθ. 
γ6 ἐπ αἰέφωμεπε, ποῖαϊ ζοννέαο ἥπρϑέμ ἐπ ᾿ἀοδέοηπε σγαδϑαγὲ, τιϊϑὶ 
ξοχῖαδεο Ἰοοο πολεμέων τοροπϑηάπαι οϑὲ πόλεων, ἢ, 6. εγέδων «Ὁ 

πειρριξξέθ, αυοα Ἰδτατῖαβ πΟῸ τϑοῖθ ἱπἴ6)] ρθη 8 ργὸ ἸΌδιϊ πον 
λεμέων Ῥοδυϊῖ. -- ὩΣ ΡΙΌτ, 6Χ ἼΣ: «41. Εξθοδ. ΧΧΧ, 16. πολέ- 
μεθ. Τοῦ. ΧΙΪ, 10. πολέμιοι εἰσὶ τῆς ἑαυτών ζωῆς, λοδέφδ διδηξ 
Ῥγοργέαθ νἱέαδ., 5. δὲέδὲ ἐρδὲ αἪ ζεῤἑοίέαεξ δια αὐρνογοαηξωρς 
2 Νίαοο. ΧΥ͂, 4ο. καϑαάπερ γὰρ οἶνον καταμόνας πίνειν, ὡσαυτωῤ, 
καὶ τὸ ὕδωρ πάλιν πολέμιον" Ὁ πολέμεον, αυοὰ “μὲραΐμϑ 
Ρϑι σοπέγαγέμπι ἰτϑῃδῖο 1, ορροπίξων τῷ ἡδεῖ καὶ ἐπετερπὴ τὴν 
χάριν αἀποτελοῦγεο .υ ϑάροηυθ ποῖδι ομεσ, -ἡμοαἶ περ ερέξέο, 
πός ἑμοιμπάτπε σὲ μαῦρα αἰἐοὲ ρμοξεθέί. ὅϑὄἔγγμδ: ποὴ αδίσοξαὲ. 
απέπεεπε. ίεογοῖ. πολεμίων» πολεμικῶν. Ἰάεπι: πολέμιος, 
ἐχϑρός. . ᾿ " 

Ἃ ΠΟΛΕΙΠ7'.“4, 8.. ΧΩΙΡΑ͂, λοφεξέέδ τερέο. ἸΞΤΌ, δοῖ- 
ἴωπι. ἴε6. ΧΧΥΤ, 4. Ν. [μ 

ΠΟΜΕΜΜΙΣΤΗ ΝΣ. ὑοϊαίον, ρμωρηαΐίον, πιῖέδα, ἐαξδέξέφ 
εἰ αρέωϑ αα δείέμπι. ΠΏΓΠ εν, μὲν ὀοέξέ, ι 88. ΧΥ͂Ι, 18. 
ϑγπμη. 168. ΧΙ, 5, Κμέρ. ρῥγοθέξαέογ. - 21, ζονέϊσ, ἃ 
Ῥαι. ΧΙΠ,3. ΧΙΥ, 8. - νη, γοῤεγ. ὦ Ῥαε. ΧΧΧΤΙ, 21]. «-᾿ 
γῆῦη. ρᾶτὲ. Ῥδδ, ἐυρϑαϊέμδ. 2 Ῥατ. ΧΧΥΨΤΙΙ, χά. 81. ΧΧΥΎΙ, 28. 
ἀνὴρ πολεμιστῆς, 4υἱ ἔοτειῖον ραρπβανῖξ ρμγοὸ ραϊγιδ, 1άδοᾳφασ 
ἀΐξηυς εξ, 4υ] δαπιτα ΡΒ] οο δ]αδυτ. ' 

ΝΗΡ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ ῚΣ, νὲν δοϊαέον. Ὄπ πε, νὲν 
οἰδοέμιο., 80. αὐ πρεέῥέέαπι, 2 Ῥατ. ΧΙΠ, 5, - ποτ τ, τίν 
δείδί, 108. ΧΥΤΙ͂, κι. 1υά4. ΧΧ, 17. 288πι. ΧΥΠ], δ. ἀγεὶς δοἷ.- 
ἑαπαξ μεονγέξιια, δείέἠοοθιϑ. - Ὠδε μ]υτ, λοηκίηθα, τ. σένὲ 
7ογέεα, δ ὥε, γοῦμν. τϑάω), ΧΧΧ, 2}. - ΠΌΠὮΟ “υ͵ῖς. ἦσ- 

πιΐπεδ δεῤέϊ, Ναπι. ΧΧΧΙ, 4. 4υ. δι, 11, 14. 16. δὲ αἱλδὰ 
Κοῖ. 27." | " Οο 



τι 

: . 
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; 

ἄο“) . ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ͂Σ -- ΠΟΔΕΜΟΣ  ᾿ 

βοορίυδ. - ΠΌΛΝ Εν, γορεζμα δοἰϊὲ, ἴοα. ὙΠ, 1. Φ ψϑῦ 
ἐμπώρει Ργφλονιζον δεέέμπι. αι. ΧΧΧΙ, 45. ὁ ΩΝ ων, 
λοπιΐποα πεξέξέαγοδ: Νυ. ΧΧΧΙ͂, 42. - ΜΝ τὐιε, λοπιΐπεε πι- 
Ζἐεέα6. Νπαι. ΧΧΧΙ, 55. - "κῶχ Ὡν, Ῥορεμδ πεἰῥέλαθ. ἸΝπαὶ, 
ΧΧΧΙ, 82. ᾿ | 

ΑΝΘΡΩΙ͂ΟΣ ΠΟΜΣΕΜΙΣΊΤΗΝΣ, Ἄοπιο δοαίον. ἘΝῊ 
ΠΟ. 1}ὉἘ8τ. ΧΧΥ͂ ΠῚ, 5. [68. 1Π|,.2. - πργιὰ ν. Νααν 
ΧΧΧΙ, 528. Ι : 
“νι ΔΑΟῚΣ ΠΟΛΕΜΊΣΤΗΣΙΣΣ, ροριειζιδ δοϊϊέοοδι. ΛΈΓ Ὁ 
Το. ὙΠ], ὅ. 1ο. Χ, γ. ᾿ 

,,ς ΠΟΙΛΕΜΟΣ, δοίϊωπε, ρερηα, ρῥγαρίζεωπε, δίς, λορείο, 
ἘδιΉ. 1Χ, 16. πολέμων. 1ἴα 8590. “224. δὲ Οοτπρέ. {τι ἢ αἐ. Ἰεριτυν 
πολεμίων: ΝῸ]]α Βο 65 ἀἰ Ποτθῖα, βἶνο φωέδίοπι αὖ δορί διιδ 

᾿ς 18. φιρέδέδην ἃ δοίζέα ἀιχατῖθ, -- ὙΔῚλ), ἐμγῖπα. αι. ΧΧΥ͂Ι, 1. 
ας δ τοῦδε, σίγεμα δοϊϊέοα. ἃ Ῥατ. ΧΧΥ͂Ι, 12. - ἈΠ, δία 

εἶξιιο. Τιονὶς. ΧΧΥ͂Ι, 6. 56. Νιπι. ΧΙΥ͂, 5. -- ποτ, οαεένα. 
ὅθ8η.. ΧΧΥ͂ΠΙ, ι.. 2 88π. ', 424. 727»»οσ.. Ώευι. ΧΧΙΗ͂, 9. - 
ΔοπλΏ.. Όεα. ΧΙΥ͂, 2. ὃ. Εχοά, ΧΥ͂, 5, συντρίβων πολέμου. 
ἍΔΕ βυβρδοῖία 6δὲ ἰβῖα Ἰδοίΐο, δὲ Ἰερεπάυπι ροϊΐυδ νἱάοιυς 
“πολεμίους, λορέθα. Μίάο ν. 7. δ᾽ τ) 1ἴοΥ 81: ΧΕΝΊ, 5. πολέμους 
οἵ πολεμίους ἴα οοἀά, ρμοτπιαϊαπίυγν. Ἐχοά. ΧΧΧΤΙ, 16. φωνὴ 
πολέμου ἐν τῇ παρεμβολῇ, νοις ῥγαοίϊὲ ἐπ οαδέγἐ6. Ὑὶιάο οἱ Οοα. 

. ΧΙΥΡ,8. Νυ. ΧΧΧΊΓ, .6. 20..27. 29. οἱ οοπᾷ, τ Οστ. ΧΙΥ͂, 
8. εἴ δα ΚΒ. ]. Παρλεοίίέ απποέαξέ. οίγδ. ν. άγ8. δεαὺ. Αἀάθ 
ϑὄγηυπε. ΟΟΒ6]. ΙΧ, 11. τὸ κρατῆσαι πολέμου, δωρέγαγθ δοίίο. 
Βθη6 φυοδά ὁδηδϑπι.. Ῥβδ)αι. ΧΧΥ͂Ι, 5. δὲ ργο πόλεμος υΧΧ 
μάχη ϑοτίρ51886 6χ δοαᾳιδητὶ ἐν ταὔτῃ ΔΡῬάγοσθ δεδίξσγου. - μο) 
ογιμ8. ἴεΒ. ΧῚ ΥἹ, 4. 801}. εχ δι ϊπιδγαπΐ, Ρ6Ὶ πα Ὦ. 1. ἀφέωπι 
16] ροηἀππι ε886, - ὩΠ Ὁ) ΝΊΡΉ. 1 8δη, ΧΠΠ],.5. ΧΧΥΙΠΠ, 
Δ. “Ρυ2, αγπιαίμγα. Ῥβαα, ΟΧΧΧΙΧ, ὃ. - ΠΟ, ὠγὸδ. ἴδ 
δοίζωπι. ἴε5. ΧΊΨ, 21.560. οοᾶ, Καέι πολέμων : δὶ νε] Ἰεροπάυπι 
οδδῖ πόλεων», υἱ Βαρϑηῖ το αὶ ἴπι|τ,| Οτδεοὶ, οὲ “ήοπε αμοοπὲν 
τυάϊοανῖτ, να], αποά ρῥταοἔοσγο, Ἢ5.9) δοσοθρόσαπε ἴῃ ποῖΐοπο εἰ 
(60 Ὃν, ἐἤενγνέδοονθ, ηποᾶ οιΐδιη ἀρτα Τιαλΐποβ ἀδ δοίζο ὑδατ- 
Ῥαϊυτ), ἰῃ αυὰ ρτϑοῖοσ ἢ. 1. Ἰορίταν' 1. ΧΥ͂, ὅ. ὉΝὲ ΠΝ Π2} Ὑ 
δυηῖ δοίδα ζογπιέαοίοδα οὲ σγανέα. Ὑιάδ ἀιιοαθ δυρτὰ 8. πῦ- . 
λέμιος. Οσρρείϊως ἴῃ ποέξ. ογἕέέ. αὐ ἃ. 1. Ρ' δοῆ. Ἰορότὸ τον] 
υχολέεων. - ἽΠΒ, πιθέμδ., οιΐατα οδέδοξιπι τποίμ8. Τοῦ. ΧΧΙ͂, 
10. - ΜΚ, πιξίίέέα. ΝΩΩ. ΧΧΧΙ, 56. δος. ΧΧΊΙΝ, 5. 108. 
ΧΧΊΙ, 55. - 531}, σοηίοιμε. Τοῦ. ΧΧΧΥΤΠ,.25. Ῥβδῖα. 
ΤΧΝΤΙ, 854. Ῥδη. ΥΙΙ, 21. - πὰ, πείϑδίΐα, Φπϑὶβ. ἴοῦ: 
ΧΧΧΙΠΙ, ιδ. Τυάτεδ. Π. ὃ. πολέμου πλῆθος» δΔοῖε5 πιξέξέτετα 00“ 
ΕΗ 10,1Χ, 6. συνερίβων πολέμους. Τ᾽ πολεμέους. Ναδτο, 
1, 66. πόλεμος λαῶν, Ὀ6]] πὶ σοπέγα ροπῖε8. ΕὈτί8586 1δνὲ λαοῦ 
Ἰεξοπᾶτηι οτῖς,, οὐ Ῥορυϊεβ [ὀτδοι συ ἱπιδ)! ρθη εἰ, 
Οοπέ. ἱδὶ νοτς. ϑγτίδο. δίνας. ΧΙΨΊ, ὃ. κατέῤῥαξεν ἐπ᾽ ἔϑνος 
πόλεμον. ἴμεξο πολέμιον 65 Ῥμιίραίο, αἱ σοηέοπι ᾿οφέξξεπι 1Ώ- 



᾿ 

ΠΟΛΕΜΟΤΡΟΦΕΙΩ --- ΠΟΛΙΟΡΚΙ'Α . 4ο5 

“ογρϑεβδιον, 7)ρίφοὶε ὑπ. βοπέσηι ἀοφεϊζεηι, ᾿φοὶ], λίθους χαλάζηρ: 
- γὴῆήη46 αἀυοᾳυδ 4118ὲ συναπιὼ εἴ συνερίβω. ᾿ 

ΠΟΑΕΜΟΊ ΡΟΦΕ Ὡ,, δοέξδωπι πιέγίο 86 ζοντο, ἄμοο, 
ἐγαΐο. 5 Νῖδοο, Χ,. χά, (υδξ οὗ ππρβεστα τοἀἀθαάυμι. ἐδὶ .ῥα- 
οὐεδοδαΐ.) χὅ. ΧΙΥ͂, 6. 

.ΠΟΜΩ;, ᾿οαμέδἐθδ δοηιϑοέα σαλῶ. Ὥϊπῶ, ἰάδσια. ἸΤυά,, 
ὙΠΙ, 52. ἐν πολεξᾷ ἀγαϑὴν ἐπ σαπέξτο δοπα, Ὦ. 8. ϑτναπάαοο΄ 
»"σ. Ὑὰο εἰ Ἀπ ΙΨ, 1.5. 1 Άορ- ΠΠ|, 6. 9. κατάγειν τὴν πο-- 
λεοὶν δίρ ἄἅδους λοπεέποπν οαπεῖπι (00}1.. δὰΡ. ἢ, 6.) οοβθγ6 πιοτῖς 
οἱ. ΥΤΙ, 9. πολιαὶ, Ρ'11 αἀπὶ, ὅδρ. ΓΥ,9. 2 Μαοο. ΥἹ, 25.ΧΥ͂;, κ8. 

ΠΟΜ“ΟΟΜΑΙ, εοὐπεῶδ 3ῶο, Ἴρι, δοημόδοο. 7ησ. εἴ ΧΧ 
Ἔεο. Οοπιρί. ᾿ ϑ8πι. ΧΙ, 2. πεπολίωμαι, -οἀπιι9 [αοέμιϑ. δπεπι. 

: ΠΟΜΙΟΡΚΧΈΩ, ΠΗ ΡΝ ὐδϑὲάεο, ναΐέϊο οἶπρο. ῬΧ ΗΙΡΗ. 
ἃ ΓΣ, ἀπρο, Τοτθιι. ὟΙΣ, 9. “ ὈΛΗΧ) ΡΙυς. πιεηιόνγα. Το. 
ΧΥΙΙ, γ. Ἠϊΐο Ἰορεσιδε Ἴα, - γηὴ, ῥγδημσ. Τυᾶ. 11, ιὃ. - 
3} ΝΡ». ρωβπο. ἴοδβ. Χ, 20. 5). [66. ἴἼΙ, .. ΧΧΧΥΊΙ, ὃ, 
9. “- ὙΚ), σεσέοαϊο, ἴδδ. ΧΧΎΙΙ, ὅ. πόλες ὀχυραὶ; πόλιες πο--. 
λιορκουμένη» ὩΣθ8 μιυπὲϊα, ττὸϑ ναΐζο. οὐγοωπιάφέα. 118 νοτῖο.» 
χε, Φάδϑὶ ἃ "ἬἜΧ, ὨΟΏ. ἃ ΕΣ ἀεδοθηάετοῖ, οΟδείοσαν οσοηξ, 
Θέσβδο, Ι., 4. υἱἱ ΜῊ καὶ ἐνισχύαας πῦλεν ποιὲ πολδορκήσας; εἴ βτ-- ᾿ 
τῷ δῸ5 ψε] ζογβοαηδ ἀτθοπι νἀ ξίοφι οἰπβοηα. Ὑὶάο Ογοξέμης, 
βἃ ἢ.1....» ἀν Ὸ οἰαμάο. ἃ Ἀθ5. ΧΥΠ, 4, -- ἀκ 1υὰ, ΙΧ', 51. - 
“εολιαρκοῖσε τὴν πόλεν ἐπί. σὲ, οὐφἰάδπε πσγῦεδαι δά νογδὺβ ἴ8. 2 
88). ΧΧ,, 16. ἐπολιόρκουν ἐπ᾿ αὐτὸν ἐν ,4βὲλ., οδείαοδαπὲ Π] τα, 
ἴῃ Αδοὶ. Υι46 δὲ Δ Βδρ. ΧΥ͂Ι, 5. ΧΧΙ͂Ρ, ι1. Ὧδε. 1, γ. δβα, 
οοά.. Ολέε. Οἱ λοιποὲ 1. 86 πι- ΧΧΠΙ, ὃ. ὅ Εράν, Υ, γλ. υἱὲ 
εδὲῖ. ῥγεπιεῦθ, αἀπβόγο. δἰχα ρ ϊολῖθν,᾿ οἵ “Β60}, ΠῸ3.» ἐξγγδο, 
Ἐάν. ΤΥ, 4. τεοροιάοι. Οουξ, [πιἀ. ΤΠ, 18.. υδὶ. ἰάθη εβὲ φυοᾷ 
ἐκθλίβειν." «Χαπορῆ, ἴα. ΠῚ, 1, 15. πάκεα τρόπον" πρλερκδύτεας; ΄ 
τοὺς ἥττονας- 

ΠπΠ Ο]ΟΡΚΗΤΗΣΣ, οδεΐαΐο»δ “εν 69... Ἵν ἀδαί 168, ΙΧ, 
19. Οοπῆ, Φγεδέμπι ἔῃ ζγαξηι. σοίε. διε, σ. ν. 484. ει 

ΠΟΜΊΟΡΚ. 1᾽΄ 414, οδδοσφὲο εγδὲδ. προ. ἜΒΟοΒ. ΧΧΙ, 20, 
866. (ὐπιρέ. - ̓ ἈΞΙΞΌ. »ογρίοκέίας, ρορέμγδαξέο. ἦπο. ἩΜΙοΝ, 
ΥΩ, 4, Νυπι Ἰερῖε ξοτιὰεβ6 ρηκΌ. Ὑιάθ ἱπέτα 68. φρούρησις. « 
ἘΛΗΧΟ., γείσ. ϑγηασα, 84]: ΧΡ, αἰ. Ιμρρὶς ἔοτιδβ8θ ἘΡΤᾺ 
οδδιδϊέο, ἃ Ὅν, Ἐπευβ. 1Ψ, 8., δὲ Ἰίδετθ τιδηβίτ, Οουξ, 
ΒΌΡΤΙΔΒ 8. περιοχή. “ ΡΙΧΞ, απριδέέα. ἴοι. ΧΙΧ, 9. 2 πεῖν, 

Ἰάεη. Ῥιον. 1, 25. -.ὀ ΣΟ ρυτ. ἔοδαηι. πεμηίξέοηθδ, 
1ε5.. ΧΧΙ͂Χ, 5. - ἬΧ.. 2πὸο. ἹΜὶοΝ. ΨΗ͂, 12. - Ὑχ δομι. 
ῬΓΟΡΤ. Ἴγεμε. ϑγ 1. Αἴδοϑ. ΠΠ, τι. μερὶς Χ, γλάο᾽ δά ἢ. ], 
οι. εἴ. ΞΌρτὰ 8. ν, ἰσχύς. 5 Ἐδάτ. Τί, “5, ᾿δουδαῖοι ἀποστάται 
καὶ πολιορκέως συνιστάμενοι: ἘΒΣ ἴῃ ἴσχει 684]4, Εἰδάτ, ΨΥ, 15. 
εδὲ ὙΠΏΌΜΕ, σοηφρίγαξέο, γοδαίέδο.. (Λυϊὰ δὲ Ἰδρδῖιν πολυορ- 
κίας Ὧν 8. σορϑειφέξαϊἑ ἦν 866 σοπέμναηα. ἩἩεεγοῖ. πολιόρ- 
κία, φυλακὴ, περικαϑημένων συγκλεισμὸς, πόρθησις πό- 
λεως. ϑία οεὲ δρυὰ «ϑυυέδαπε πολιορκίᾳ ἐὰν 5 φυλακὴ πό- 

οσο. 

»- 
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Ἄλεος, δὲ ἴπ Ζον.. Ογνεὲ 278. Βνόπι. πόλεως πόρϑησις ἢ χα 
, θάκ σις. : 

"ΠΟΑΟΡΧ] ΖΩΏ. οδεοξαϊτοηθ ᾿οἰπρο, οδοίεἶδο, ἀρρωφηο. 
ΣΧ, ὄγπιπι. 4 ἈεΡ.ΧΥΙΠΗ͂, 9. πολιορκίσας. Ἰωεκοιᾶυπι δἷπς ἀν» 
Βῖο πολιορκήσαρ. τ ΣῊ εὐ 

,ΠΟΛΙΟΝΣ, δαπεδ' μνορέου δοηθοίαπι. ὩΔ Ὁ ,) οαπλείει. 
Τιονῖς, ΧΙ͂Χ, 52. ἀπὸ προσώπου στολιοῦ ξξαναστήσῃ » οοταπι 
«Δ ΟΔΡΙῖΘ σοπδογροβ. Ἐϊρδ. ΥΠ], 9. πολιαὶ (δο. τρίχες) ἐξήν- 
θησαν αὐτῷ, οδοϊ οοτυογμηῖ 1}, Κ᾽ 6 σὲ Ῥτον. ΧΧ, 20. εἰ 

- φοπῇ, 8580. 1, 10. δίτδο. ΥἹ, 19. οὲ Ζ. 3804 οἰϊέρε. 87. Ῥ- 206. 
- υϑϑ, δοπιέέα. Ηϊο Ἰερότταὶ πϑὴ:, 166. ΧΙΥ͂ΤΙ, 2. Τιὰ 8ὲ.- 

᾿ {8 «ϑεά ὑυϑμ, αἴ ΔΥΌ. δδομων 6δὲ οοπιᾶ, οασδαγὲθδ, αδπι Ὠ0. 

κτούδαι ἢ. 1. τοδραχοτῦοε ΣΧ Χ, 
“ΠΟΔΙΟΣ ΤΥΓΧΑ͂ Ν(), οαημο 3βο. Ῥδχ πϑύω. δ. Οὐδ» 

ἐα ἮοΞ. ΝΙ], 9. καὶ ταῦτα πολιὸς ἤδη τυγχάνων: Ἐδὲ ἐπ τεχία 
Βεοῦτ, Ἰερίταν: φωαπφμαπι οαγ έξδα δραγϑὲξ 44 ἐπ 60: πξ δάδο 
δε βΏπι Ὀ6η6 ΘΧΡΥΘΒβδοσίζ, ᾿ 

ΠΟ΄.11Σ. ὠνὸῦδ, οὐνέέαδ. Ἰ  , Ραϊλαέέωπι. 1.6. ΧΧΧΙΥ, 
τῇ, 1άροτο ἱσαποιυϊοσυηῖ. - Υγὺε, ἐσγγα. Νυμ. ΧΧΙ, ὅι. 
«ἴοβΒ. 11, 14. 18. 2 Ῥαν. ΧΥΤΙ͂Ι, 2. οδοι. Χ, 16. ἴη- οπιοξδυς 
δι1ς Ἰοοῖδ ματι αὖ πόλεος ΘΟ. ΩΘΙΒΟΣΔΏΪΕΣ,, Ῥακείπι γοοὶ πόλις 
ὨΟΝΟ ξ67Υ646 8. γορίογιδδ τεϊὶθυιοπᾶδ 6δῖ., 46 4υὰ νἱάο ἐπῆτα ροεὶ 
3. - Ἧ3, ἑμέεν, Ἰότθαα, ΧΕ ΠΠΙ, 4δ. Τιορόοταμε ξοτῖδεο 
φῦ. Ψ δ ἴδιιθα δὰ Ὦ, 1. Δ 29. ἈΠολαοίξε Οὗε6. ρβϊίοδ, ν. 549, 
- 5. ραίϊαεέμπι. ἘΡ61Β..1, 2. 6. ΤΙ, 5. 6. ὅ. ΙΧ, 6. 12. 
ὯΝ, ἀοπιμα. ἴοΒ, ΧΥ͂, 10. πόλεν ἡλέου. Νοι πλαῖα ἐξα ἐπβίοι. Ὁ 
Ῥεσιδιΐ δπὶ ἢ. 1. βοιπθ ῥγορτίθιηι. 2 ας. ΥΠ|],11. ἐν πόλεος 
δουβίά. {πὰ ιταπειυϊετυπε, αὐἷδ, φιοὰ Β..}, ἀϊοίϊεας ἄουεωε 2.5 
νίαὲε, ἰπλιῖο σοπιμιδῖῖθ ἀϊοϊυν ογαξ ἼΝ}ὶλ ὙΣ). - Δ, δέπο 

᾿ ἃ ὅδ. ΠΙ,. 1. - ὍΣ Ηἰρῃ. δὉ ἪΡ, ἐνέβέδο. Ῥ54)πι, 
1ΧΧῚ], λὸ6. ἮΝ λοροταῆξ ἫΝ οὐχ Ἐδ διυρίιδεξοο. “- ὙΠ, 
γποηδ. ἴοΒ. ΧΥ͂, 10. υδὲ ρτὸ ἢ Ισβοζπε ὋΣ. 4 ορ. ΧΧΤΗ, 
16. 4"ὈἘὈασ. ΧΧΙ, ει. π8. ΟΧΥῚ, 20. - ἔηη, Ολανοέλ, πιοτῖθα 
Ῥτορν. 1λοοα. οἱ ΤΧΧΊΙυαὰ. Χ, 4. Ἠδβαοτγιος βίη ἀσβῖο γιὸ 
ποπιῖπο ΔρΡρΕΙ]δεῖνο. Ὠ11Π, Ρ]υπ, νεέδαφ. - ηπ, ΡΣ, οἐέξαε. α 
ἈΘρ. ΤΥ, 15. - αρρδπ, δέαπαξεέαο. ἴ)ατι. ΧῚ,, 84. δες. Ολέ:. 
ϑόσααν. σουϊϊεῖς ἐπὲ δόλῳ ἴοοο ἐπὶ πόλεως. - ὩΩΛΏΣΠ, ἄμο 
πιμγὶ. ϑγπιπι. 166.ὄ ΧΧΊΙΙ, ε1.᾽ εἰς τὴν πόλεν. Τιορὶς ὩΛΏΌΠ. ἦι: 

᾿ φγᾷ πιργοὸθ οϑὶ ἐπ ὠνδθ, -- ἸΣΝΘ, ϑἱονμξ ναἐξαμϑ. 168. Χ,, 3. 
Ἑοτῖς Ἰορογαηῖ “55 δὺξ ροῖίιϑ Ἴ59. φυοάραρεπε, ζεγόεπι ἀδ' 

. ποίαϊ. - ΠΧ, πμρμέξο. Ὦη. ΧΙ, 59. 666. Οὐὲδ. πόλεων. 
ψιάο “Μιολαορίέα δ δέ.. ΘΟ». Ἔ. ΤΥ. Ρ. τά. .. "πλῷ, γαρίο, ῥγο- 
“ψέποία. ϑγπιπι, χα λερ, ΧΧ, τά. δὲ Ἰοσο τῆς πόζεως ἔοτιο 40}: 
᾿δοτὶ βεμάυτι οοηϊοῖαι τῶν πόλεων, 86 οοπίτγαελιπι δοοεῖ 
ματι ν. 15., ρατιΐαι νϑιβίο ὅγπισι. δι. 111, 2. δὸ νϑδσβίο 
ΓΧΧΊΩς. 8. ΧΙ, “4. εεο. ςοὐ, Ο». Ῥτδοίοσεα πόλες βευὶ 

Φ 
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χᾶτο ποῖδι γορέονδπι ,᾿ σ. ο. δϑρυὰ δέγαδοη, 10. ὙΙΠ. ». 466. 
Α. Μὰ. ΑἸἰϊπιοίοιση. δὶ νἱὰ, Οαεαμδ. Τιπο. ὙΠ, 30. ς0]}. -. 
ίασο. Ὗ, 20. γ᾽1᾽ἀ6 φαυοᾳὺο6 Ζαγζίαπάμηι δὰ ἤγοίαε Οναί. ὙἹ, 
Ῥ- 1ο6.. 810 οἱ οὐρίέαθ. νὶὰς Οογέίμπα δὰ ϑαίζιδέ. Βεἰἑ, Οαξεὲδ; 
ΞΡ: 40. Ρ. 546. οὲ 1,  ανέδέιπι δὰ 7ωδ. Οὐεδ.. 6 δΒεἰ(, Οαἰές " ΄. 

Υ, ά, 4, Ἡδογοῖ. πόλενγ τὴν χωραν, δὶ νἱὰ. “ἰδαγεέξ, -- γ.} Ὁ, 
δρεἶῖθσα. 1658. ΧΥΉΪ, 4, - πογῦδ, δεέζωπι. ι Ῥαι. ΧΧΥ͂Ι, 27. 
ὉΒΣ Ρ᾽οσίᾳυθ [πτὶ, Ἰοσο πόλδων ἰοβϑσα πααϊππὶ πολέμων, ᾽ξ δᾶ- 
Ῥδπξ το]αυΐ ἴπτὸὶ δὸ ΚΖ εἶρ!» αυὰ ἴδῦθη οοπίθοῖΐατα .ἔΔ011]9 δυρεῖ- 
δεάδθσθ ροδβιπιοβ. Πόλεις δπίηι ἀθ μγδέδιεα δείζο οαρέϊα Ἐ. 1. 
ἐητοι]οροαάυπι 6888 δθιῖδ8 ογδεϊοηἱβ ἀοοσῖ. - ὨΙ99Ό, σοὐέα- 
γα. ἃ Ῥαταὶ. ΧΧΧΤΙ, 28. δες. Καί. Νοῖαςν 151 αεοῥγολα πιασπα 
εἰ αἀγαρία. - Ὑ13. "βωνέμα. ΝΑΒυ). ΤΙ, 6. πύλαι τῶν πόλεωκ 
διηνοέχϑησαν. Ἐπ ΠΙΡΤΑΓΙΪ Θἔξοσο, αὶ βου επάὶ οοωρδηυᾶδίυπι 
81 8ἴΤ6 ᾿πτογργοῖαϊζυβ 68ῖ, ποταμῶν ἰὼ πόλεων Ἐν 1. πγυϊαῖαπι 
6866 ΠΘΩΏ1}}15 νἱάοεαν. Ἀοροεΐϊίυν ἰδίθη Ἰθοῖῖο πόλεων δρυά 
ἩἨἱογοιγπιιπε, δὲ ΘΧΡτΘδθᾶ οδὲ ἴῃ ψε18. Δ γαδίοα. Ἐσοτῖδθδθ᾽ 
ἀρίτας πόλεων Ὁ ἰρ80 ἱπίογβγαῖθ γεωΐδ, αἱ ποι. ορίοραῖ, 
υϊὰ δεβεῖ ἐΠὰἀ ρογέαθ "βιωπέπιπι (διὰ δἀυῖθπι πημπἰείομπεϑ, 
4086 δτδηῖ δὰ βυπιθὰ, ηὐοά ἰπ ρβᾶι Νιηΐνθα ἱηΠυθΡ δῖ), 
τιθρίδατπο αὐυδάτατο δκίϑεϊαανίς πύλας πόλεως, αυδηδορι- 
ἀθ δὲο δριῖυς ἀ6 οδδι ἀΐοπθ υὐῦϊβ Ν πάνεβ. Ολαέάαειία {πέ. 
δε ροπξέδι5. ἰϊογρεθίδίυϑβ. δῖ. -- 3, δλαδ έέεαομέμπι, 168. 
ΧΧΧΤΕ, 18. ΧΧΧΙΠΤ, 20. - φὺη9, ἀασγεαξέαϑθ. πο. ἴοδ. - 

ΟΧΧΙ͂Υ͂, 8. - ἸὈΙ50, δωσοοξἦ, ποπιδὰ ρσορσείακ.. μὰ. ΚΠ], 
26. ΗδρΡιργοοξ ρτο Ὡουλῖπο δρρϑλὶαϊϊνοι - ἤοἼ9), ΟΥ̓ΠΑΠΊΘη» 
ἑωκε. Ἐποοῖ. ΧΥΙ, γ. 1ιεροτυηξ οὐπ ΒΘΒΟΝ οἼ, τω ὖδδ. - 
γῃο- ἽἸ, σα ἠἸαΐλαδ. Ἰοότοα, ΧΙῚΎΠΙ͂, 54. Τιοροτυμξ 33 9. 
ἜΞ5πῚΣ, αὐὐ4ι6 αὐ πιᾶγδ. ἴδιοι, ΧΙΊ,ΨΝΠΠ, 852, Ιορότυῶξ 
ἘΔ ἀπΐοα νοσα,, οἵ τηπΐαϊο Πδ]δῖ ἢπ ΆΘΒΟΒ. - Ἣν, αὐλπο. 
1ον. ΥἹ, 10. Ηἰο Ἰδρόταμῦ ἫΝ ὉΡ οσάσυωι δ αἰτδΐθαι. Εἰδ- 
ἄεπι σοουϊ ρμοξρναϊατὶο ᾿σουπι. αθοαιδ Βαροὲ ΜΊΟΒ. ΥἹ, 9. “- 
δ, “Δὲ, λοι ορρίάϊ. 1οο. ΊΪ, ὅ. δὶ ᾿ἰάδτι ἼΣ Ἰερογαηῖ. ἡ 

΄- Ἐν Α(γ. (4. ὅγπιπι, ἴδε. ΧΥ͂, 1. 80. οοταπιοιὶ σϑγθ18 ρᾶτπο 
}ο Ροδξ δοᾳφυθῃιῖθυθ 5Μ1Ὸ, ποπιθ ρσορσγίθπι, πιυϊδγαηξ 1Ὼ δ ρ-- 
Ῥο)δείνπμι. Νδαι Ἵν» δι ρεί βοδὲ μγδεπι, ταθῖγοΡΟ]18 δαξϑηι 1118 
Μϑαδἑϊασυ καε᾽ ἐξοχὴν ΔρΡροΙ]αῖα εβὲ “ὦ. πὶ Ἀοπια εὖθ, οἵ 
Αιλοπας ἄσευ. Μιὰθ ϑολανᾳεηδεγρίμπι δὰ Οαρρο ἐξ Ογδε. 8, ». 
811. - ὌΧ, ὠπδ. Οδη. Υ̓́, 16.. Χ, 12. ΧΙ, 4. οἱ δἰ1δὲ 8δερ ϑι 
δίαιε. 1685. ΧΥΤΙ, 1. ἀπὸ πόλεων, 6 πιρπιθῦῸ μγδἑμῆι, 8. π6 δὲξ 
μτῶφ. Ἀδοῖο Πέαγοιγπι, οαδεέπεοί 6666 οὐνίέαδ. - τῶ Ρμοριζιδ. 
ἴοτθοι. ΧΧΧΥΙΙ, ά, - αΨ, σανογεανὶμδ. Ῥβα]α. ΟΧΧΧΥΠΙ͂, 
νῇ, Ηϊο]ορεγαπε ἬΝ). - ΠῚ», οαπιροοέγὲς ἰοσιδδ. 1οδ. ΕΥ͂, 18. 
ποι νά, ϑδολαγίπδογρὲμο.. -- ΤᾺ, γεϊθοέξο, ἸΝΠΙοὮ, 1, κ1. Ηἱο 
ἀποαυθ ὋΣ Ἰεξοσαηῖ, -- ὭΩΣ, ωἰσίπεὶ. Ἐποοῖ, ΧΤΥ͂, ὅ. 
Τιοδογαπὶ τ), - Ἰχὸν Απέδ. 1ἴο8. ΧΥ, αι. Ν. ἴ.. - ποῆο 
θοη. ΧΧΊΙ, 2. Νυω, ΧΧΙ, .“8. ΧΧΙ], 59. εἰ ΔΙ ϑδορίαε, 
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α' ΠᾺΡ δὲ ΜῊ: ΜΌΝ ομα]Δ, Ἐπάν, ΤὟ, 10, 15. 18. οἴσ. - 
Δ» Ρίυτ, Αἰ δγίοέβ, ποτοϑθὰ ρτορυΐυμι ἈΣΡ16. Απιοβ. ἩΊ, 2. 
1 ορεέτυπῖ οὐαὶ ΟΠ Δ] 860 Ὠ1. ἃ δὴ. - δ. [οὉ. ΧΧΙΧ, 7. 
Ῥτον. ΧΙ αι. - 55, πιωέέιδ. Ὦλδῃ, ΧΙ, 15. 860. Ολὶδ. πό- 
λιως. Ἐσοτῖδδ86 Ἰεβομάυπι πολλούς. - ᾿Ππ;, δαπεέξοσ. ἴαὰ, 

ὙΠ], 52. ἐν πόλει αὐτοῦ 860. δα, ἤοπι. εἰ Οαέθη. ΙΝ οερλοτὶ, 
868 δογϊβεπδυτ ε8ῖ ἰδὲ ἐν πολιᾷ αὐτοῦ 5. ἀγαθῆ. ϑαπεέονο τὸ- 
Ῥοηδούυπι νἱἀεῖυν ἔν πολιᾷ ὑγιεῖ, - ὈκΨ, ἐγέδειδ. δας. ΧΗ, 
ὅ. εἰ τά. δες. Καξ. υϑὶ τᾶηνει Ἰοσο πόλεων τοροπδαάαπι φυλῶν, 
ηυοά το]έχαὶ ΠρτΣ μάθρης, - νῷ, ρογέα. Οεη, ΧΙΧ, ,. πύλιν 
860. “4ἰ«. βεἀ τοϊῖφα!ϊ ᾿Σδτὰ τοῖα 181 Βαρϑηΐ πύλην. 510 40. 
409 1ε8. ΧΙῬ,, 1. δ ιμοοδέωδ δὲ 1ιρτὲ πορη0}}} τϑοῖῖαϑ Βαθοπῖ 
σύυλαι. Ώδυῖ. ΧΙΤ, 1.2. υδὴ᾽ νἱά, ϑολανζεπδενξέιδ., τι ποὺ δὰ 
Ὅευι. ΧΧΙΠ, 1». Ἐχεοῖ, ΧΧΥΙ, το. Κμέρ. ἐπὶ τεγδθπι, 80. 
ὕΡΤΙΠΕ τδ18 Βαυα ΤΑΓΟῸ ΡΥῸ υὐὸϑ 'ρβα ρΡομαπίηῦ, ΕΣ ΦΥΠ60- 
οοἴλομι ματι ὑσὸ ἴοῖο. Τάθαι ναῖε ἀθ Ἰοοὸ 1αὰ, Υ', 8. (υδὶ 

Ῥτο πόλεις Ἰεροῃπάυμῃ πύλαις) ιε1. 1 88πι. ΧΧΙ, ι5, πόλεως 6εῖ 
᾿δΙοϑδειιᾷ ἐχ ἱπορία δ᾽ἱουΐῃβ οογγθοϊοτί διιθηδαϊΐομθ, 4αὶ 
᾿ΟΌαι ΟῚ 88118 σδρετθῖ, αυἱά 6β88εῖ ΠΠπὰ ἔπόπεεν ἐπὶ ταῖς ϑύυ- 

ας τῆς πύλης. Ρυῖανιϊ Ἰοσοηπάσηι δ888ηολεως. - ἋΥΚ ν». Όϑθη. 

ΧΠΙ, 10. ,8. Ῥτιδοίθγθα Ἰδρίτυν [αἀ. 1, 20. πϑὶ πόλεις 5ἰπο 
ἀυνίο εοἷοϊο Ἰἰργατίο ἀδϑεῖυσ, αυθαι οθοπϊς ἡ] ἐκληρονο" 
μῆσε, αυαοά ἰπ νυΐϊρατὶ ποιΐοπο ἀαογεαέέαπα ἀοοορῖῖ. [πὶ 
οὕχὰ Ρυϊατεῖ, ποῖ οοιηπιοάρ ἀἰοὶ Ρο886 ἐκληρονόμησε τοὺς τρεῖς 
υἱοὺς κι τ. λ.. ἀἀάδηδτίπι 6886 πόλεις Θχ᾿ διλιπανῖΈ, αυοά ἀρὶπάε 
ἂμ οὐπὶ τε] υἷΐ ΤΧΧ Ἱπ||. νοσθ18 ἐΐα ἀπ ὁτάξπϑηι γϑάδρί!, 
τ πῦπο ἴῃ ΠΡτῖ8 εἀΐτ18 τηα]6 Ἰεραπίιγ. Ὁ 1. Ἡ,. 1. 6ϑὲ δίξοθγθ, 
ἐ;ροζζεγο. Τοῦ. 11, ὃ, ἘΌῚ νόθα ἔξω τῆς πόλεος 46 δ'ο δἀάϊάο- 
χυαπῖ. Φοξογγλαππὼδ τοξθτὶ δὰ 3, οὧὐ Ἰοροτίπς "53. Ατδθ. 

65. ἀἰοδογξιωπ, ἸΟΡ. ΥἹ, 46. ἐπὶ πόλεσιν κι. τ. λ. Ὑιᾶειῖον 

ἃῖνοιϑα νοοδθυϊοσγυμι αἰδεϊ οῖοπδ Ἰορ 1886. ἘΞ ΜΞῸΣ "ΠΌ2 12, 

“ Ἑοτιαββι8 εἰ βοτίρβουίης ἐπὶ πορεύσεν 6] ἐπὶ πόροις καὶ χρή- 
ασιψ. ΔΙΝΙαοο. ΧΙΥ͂, 56. πόλις Δαυὶδ, ἀγα δἰοπέέέδα, 8 Νίδοο. 
Ν, 11. 12. Ὗ, 24. πόλις Θεῖ Αεκαπάνία. Ὑιὰο Ἐμεέαέδ. αὐ 

 Οἄγο9. αἰ. Ρ. ι585, 5. εἴ κ', Ρ. 1650, 42. 
ΠΟ,ΔΣ ΠΑΡΑΘΑΛΜΑ͂ΣΣΙΟΣ., ενδὲ πιαγἐξέπεα. τΔΌΝὮ, 

Ὀἰλὶνἑαλαϊπιαΐ, πιοταθὰ ρτορτίππι. ἘΖοοΒ. ΧΧΥ͂, ὁ. Τοροτυπὶ 
Ὦ ὨΔῚΡ. - 46 φαόᾳυο 41101 “ὥρως οἵ Οἰκοδομέω. 

᾿ ΠΟΜΙΤΕΙ 4“, γδορεϑέϊοα, γοϊρμδέϊραθδ δέαέμδ, ν͵νεπαὶ 
γαίΐο.  ΝΜίδοο. ΤΥ, χ1. τὸς μὲν νομίμους καταλύων πολετείας, 
παρανόμους ἐϑισμους ἐκαίνιζεν, Ἰοσυῖληιαμι γοίρδίξοας ξογπιαπι 
ΘΌγορᾶῃθ,, πΠΟνθ8 τποτϑβ 1ΠΠΘρὶ τἴτη08 Ἰαϊγοδιχιῖ, 2 Νίδοο, ΥΠ]], 
17. τὴν τῆς προγονικῆς πολιτείας κατάλυσιν, δνὶϊδα χοἐρμδίϊσαϑ 
7ογπιας αϑτορδϊλομθμι. 2 Νῖϑοο, ΧΙ, 14. περὶ πολιτείας, Ῥτὺ 
γρίρμεδίξδας ζογπια. Ἰῖὰ δὲ δρυὰ Φοϊγδέωπι Ὁ. 215. ἀποδους τὴν 
σάτρεον πολιτείαν. 1άους δοάδπι δι ραϊβοαῖα πϑΏσραϊι πολίτευμα 
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Ῥ. 185. πάέριον πολίτευμα καταλύσαντος. Οοπξ, Παρλοϊέέ ἀπὰ΄ 
ποέαξξ. ος οξγδὲο δὰ ῬὨΪ), 11, 20. Ρ. δδο., Νοῖδε ηυοᾳυθ 
δι οἰνέέαείδ. 8 Μδοο. Π|Ι, 21. πολίτεέας αὐτοὺς ᾿ΔΑλεξανδρέων 
καἀταξιῶσαε. [άδαι ἰθ8 ν, 45. ΔΡΡαΙ]δηΐατ' 7) ἀείμητος πολιτεία. 

᾿ς (Α666 4 Νίδοο, 1Π|.0. Δοζγό. Ἱ, 3, 12. τυχων τῆς πολιτείας. 
Τρίο Οα65. Ρ. σι. εἂ. Πεΐπι, Αοῖ. ΧΧΤΙ, 48. ᾿ ΠΟΛΙΎΤΕΥΜΑ͂, οἱνέδαα. ἃ Νίαοο. ΧΙ, σ. τὸ σύμπαν 
τῶν ᾿Ιοππιτῶν ἐκριζώσαε πολίτευμα, οὔθ Ἰορρεζατυαι ογὰἀϊ- 
ξατο οἐνέἑαίοπι. ἴτὰ ῥέϊο ὁ ωπά, Ορΐἕδο. Ρ. 553. τῷ μεγίστῳ 
καὶ τελειοσάτῳ πολετεύματε ἐγγραφέντες. 1ῖὰ σἰΐδπι νοχ. πφυτρας 
ἴον Τοῤγδιο. ίάς Παρλαίἑέ ἀπποέαξέ. δ. φοάοηι δὰ ῬῺΪ. Π|, ᾿ 

20. Ρ. 889. εεγοῖ. πολιτεύμασιν ταῖς πολιτείαις, ἢ ταῖς ἄλ-. 
λαις αἱρέσεσι. 

ΠΟΔΙΤΕΥ ΟἸΙ͂Α], ἐπ᾿ γορωδέξοα ΨΕΡδΟΡ , σέροπι πὶθ ρθεὶ 
γο, ἴἴ. αρο, ν{(νο, «ἃ Νίαοο. ὟΊΙ, 1. τοῖς τοῦ θεοῦ νόμοις" μὴ πο-- 
λετεύεσϑαι, ποὴ σένεγοπέ οοανοιίοηϊον Ἰορίδυβ ἀϊνἐπί8. Ὑι46 ᾿ 
εἰ 5Μδοο. ΠΠ, 5. 2 Μδοο. ΧΙ, 25. πολιτεύεσθαι κατὰ τὰ ἐπὲ 
ἐῶν προγόνων αὐτῶν ἔθη, νένεγα Ἰαχῖα πιρϊοταχαι δαογησι τπ0ς 
τοβ. ἴϊα 7οασρή. Δ. 2. 111, 5, 8. τόνδε τρόπον, καθ᾽ ὅν. εὐδαιμο- 
ψήσουσι, πολιτευόμενοι, Οοπξ. ΡΒ], 1, 27. οἱ ΚΖ οὐάωη δὰ Αοῖ; 
ΧΙ, 1. Ρ. 1551. ι 

Πο.1 ΤΗΣ, οὲνίφ, οἰῖϊααν σοποὶνἐθ, ἧ, 4. συμπολίτης. 
ἘΝ 12. “ δμδ ρορμέξ, Οφπ. ΧΧΤΙ͂Ι, ᾿1. Ὁ ὭΝΌΣ, δοοΐμδ. Ζϑοΐ. 
ΧΙ, 7... 0}1 δδὲ ἴ. 4ᾳ. συμπολίτης. Υἱ᾽ὰο Πίεκαρίαᾳ. - νυ, 
ἑάδηι. Ῥτον. ΧΙ, 9. πολίταις, οοποένέδιιδ. Ῥτον. ΧΧΙ͂Υ, υδ, 
Ἰοιοηι.. ΧΧΊΧ, .δὃ. “εογολέμο: πολίτης, ὃ συμπολεξευύμενος 
ἐἑινὶ καὶ συνων. 

ΠΟΛ ΧΝΗ͂, φὑνέξαίεδα, γεὶ οἐσεεδμδ, "νοὶ ορρέαμζωπι, 
βδοουπάυπι Ζίεγοπγπιπν δᾶ. 1.6. ΧΧΥΤ, δὶ πηὴρ. “44. 168ὲ 
ΪΧΧΥῚ, 5. ΧΧΙΧ, 1. υδὲ νἱά, “οπέζαμοοη. ϑέγαδο Υ. 
Ῥ». 849. 4. 9 ᾿ ' 

ΠΟΛΛΆΚΙΣ, πιρδοελθα, δασρδ. “85, αὐέοξίο. ΤοΡ. ΤΥ͂, 
“. μὴ πολλάκις σοῦ λελάληται ἐν κόπῳ. Τϊα, τἰ τεοῖϑ οὔδοῖς 

ψαγῖϊ ϑολωϊέοπδίωδ, ἰταπβιυ]οσπε ὁχ Αγάνίδπιο. ϑοίλίοοε [δ᾽ 

ποῖαι ἐέέγαγε, γορδέδεϊς νἐοΐδιδ αἰίημξα ζαοογο, Ῥτιδδῖοτθα Ἰερὶ- 
ἔων δρυὰ 7πη6: εὲ 1 ΧΧΊΟΡ, ΧΧΧῚ, δι. ἘΔὲ ὨΪΒῚ σοθρομᾶοι ἴα 
ἑοχία μοῦσ. 

᾿ἘΠΟΛΛΑΦΠΗΠΛΜΑΣΙ ΩΣ, πορδεέρἐξοξεσν." Ὁ ΣῚ Ὅ2Π9., δίσιιᾶ 
ἰ]α (Ὡ. 6. σωαθ διωπὲ δέομε ἐξα, ἀδαρο δοπεβοία λαοέεπμδ ἐδ 
γιθ οοἰαξα) δὲ δέομξ ἐξα. ϑγπιπε. 4 ϑαπι. ΧΙ, 8. Κπραίιδ: αὐ 
ἑέοέαπι ἐξδὲ πιωδέο πιαέογὰ, 80. θδμοβοῖὶα, Οοπξ. ΤἼξοπιο ἀς Ρι5 
χέέαίθ ὅγπιπι. Ὁ. 47. δι 

οι ΔΠΟΑΛΑΧΟΘΘΕΝ, πιιμζέὲς 6 ἰοςῖδ, ρανέϊδιια, τεῦμα, ἃ 
Νίαος. 1, 7. ἧ ; ' 

᾿ 
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1Π0.4ΔΛΑΧΙΩ͂Σ, πιωϊείρέοίέον, νανὲϊθ πιοαὲα. Ὑιὰδ ΒΌρτα 
δι Ὁ. ἐκπορνεύω. Αἀ 46 ὅ.Μδοο. 1, 5. πολλαχῶς ἐπειρῶντο, 4μο- 
φνία πιοῦο τορῖδτυηῖ, ἜΣ ᾿ 

ΠΟΜΔΜΟΣΤΟΙ͂Σ, ρέμνέπιεδ, πιασπμδ., πιρρζέδοέπιμδ, πρρδεα 
Φυπἐδ., πιρρἰέἐρίφσα. ΔΛ, περρέέοδ, πιασηδ. 2 ϑϑα. ΧΧΉΤΙ, 20. 
σιδλλοστὸς (Ἐ3"33) ἔργοις, πιρέέμε͵ οροτῖθυδ. ὅϑὅγπιπι, Ῥ88]1πι- 
ΤᾺ, 20. πολλοστοὶ ἦσαν σὺν ἐμοὶν ρέωμγἐπιὲ, Ἦ. 6. μὲ ρδωγίπιιεπε 
νεὶ δαερίδδέπιθ, Θτϑῃῖ Ἰηϑοῦυϊη. - ἸΏ, ἑωχὲξον, Ῥχον. Υ͂', 20. 
σιολλοστὸς ἔσῃ (Ὦ.. 6. ναὶ αὐδε νίνσε, Ὑ61. τπιεπιθγοϑαην 80 δοῖεπι 
λαδεδὲδ). Ἴτὰ Βέοϊίμωδ, οαἱ ᾳφαοᾳυθ δϑϑοπειῖῖυνς Ζ7Ζασφόγϑ, εξ 
Ἴς δι τεοῖθ. Ὠνίηδε δηΐπι ὩΘῺ ὈῬοδδιίηι, 408 Τδῖξο!θ 15- 
ποΐαϑ,. δΔᾷϊ 4ὺῦὺ οσυΐϊοτυτ νἱτῖο ἸΔθοτδηδ Οαρροίίμα ἐπ Ογίέ. 

5. 110. ΤΊ, ο.. 2. Ρ. ο45. νετθα πολλοστὸς ἔσῃ δὰ Ῥταεοθάθῃβ 
ΣΦ τοιυϊοτίῖ, οἱ ΤΧΧ ρος δίῃ πῃ 10ρ1586 οσοπῖεπάθγο ρο- 
ἔοι. 146 ϑολανζεπδογρέμπι δὰ 1. }. ἡ. 515. ᾿ 

ΠΟΜΥΑ͂ΝΔΡΙΟΝ, 8δὌριωζογιε, φμοα πιμξοα σαρογθ ροέεδβέ, 
δθῖ: 860, Ζέδγοπγ πεν δορζογεπι τπμέεἐἑμα ἐδ, δὺῖϊ ἰοσμ8 86-- 

᾿ γεζργαοὶ ἀδδέἑπαέμδ, 40 πιρἔέογἐηι Ψίγογώπν ΘΟΥΡΟΓα πιουέξε ̓  
7,ογυσέιν, σοεπιδέογεμγπ. Δ, ναϊξῥδ. Ἑκοοὶ. ΧΧΧΙΧ, 11. τε 
“τολυάνδριον τῶν ἐπελϑόντων. Τα τταποϊαϊογαπε, αυἷΐα ἴῃ δηξα- 
.φΦεἀοοτίθυβ ἼΞ ΣΡ, ἐοσιδ δορμέογὲ, Ἰορίτὰτ. - 513. Τϑυθηις 
ΧΙ͂Χ, 2. 6. υδὲ νἀ δολοέξοτ. - ᾿μ52, Ι͂ϑγϑ. Π|, 48. Νεῖιρθ 
ξοτῖθ ἴῺ ν]16 1116 φρτορο Ηϊυοβοϊγαιδι ἔπ1} σοσηιδίογί τα. -- 
ὉΠ πιρρἐέἑέμαᾶο. ἘΖοΟΙ, ΧΧΧΊΧ, Χδ. - γ1ῸΠ Μ|2. ἘΖεοἢ. 

ΟἸΧΧΧΙΧ, 1’. - πρθῆ, απιοπᾶ, ποθ το ΐϊ8δ. Ἐ ΘΟ. 
ΧΧΧΙΧ, 16. γΙάε οἕ 4 Μίδοο. 1Χ, 4. τά. Ξἴοογοῖ. πολυάνδριον, . 
τάφος πολυχωρητος, μνῆμα. ϑιωέάαε: πολυάνδριον, μνῆμα, τάφος, 
τὸ ϑρυλλούμενον παρὰ πολλοῖς ξενοτάφιον : υϑὶ Κιὐὠδέογμδ ὕτο 
ξενοτάφιον Ἰεροιᾶνηι δυδρίοδϊοΣ χοιροσάφιον, Ὦ. 6. ΘΦΟΠΙΠΙ7Θ 
δερείοτπι. Οὐδ οοπίθοίζυτα δεῖ ρσοῦδὈ 1118. ΝΝὰπι πολυάνδριον 
Ζαϊ! οπμΐῃο δόριἴογιετε ΘΟΠΏ ΤΈΣ ,6. Ἰπὰθ οἰΐαπι ἐῃ Ιοοο “16ἰἑαπξ: 
ΔΌ ἦρθο ϑιυέάα δΔἀάϊιο νοσαῖυς κοινὸν πολυάνβριον. ἘΠῚ «Ιοέέαπιες 
Ζ΄. ΤΠ. ΧΤΙ, 321. τὰς πατρῴους ταφὸς ἀϊδιϊηρυϊ! ἃ πολυανδρίῳ. 
Οοηξ, δὰ Ἐ.]. πόϊα8 εγίξοηξέ. Αἀᾶᾷο δεγαδοπ. ἸΧ. ν. θδο. Ο. 
δὲ 656. Ο. Σαιδαπ". Οογέπέκ. ». 162, 6. Ἐ' 

ΠΟΜΥΑ ΝΔΡΙΟΣ, αἀϊ. νἐγίᾳ ζγεφιδηα. ά Μίεος. ΧΥ͂, 
40. }ὲῆ᾽46 ἱπέγα 8. ν. χορεῖον. Ἡϊπο πολυανδρία, 4υοᾶ δαροῖ 
ϑγηόϑίιι8 Ἐρέδέ. χ58. Ῥ. 275. Ο. 

ΠΟΛΎ ΝΔΡΟΣ, πειμζέονιπε νέγογιεπι οροέμα, Ῥτορτὶθ 
φί» δ 7γεφωώσηδ. ὙΌΣ ,), ταδέϊέμαῖο. 7πο. ἘΖεοῖ, ΧΧΧΙΧ, ... ϑεὰ 
Ἰορδυάυπι βῖπηε ἀσδῖο δὲ 6δὲ πολυάνδριον. Αἀᾶδο “6εολγὶ, ον. 
γ. γὅ. οἵ δολοί, Π,γοορᾷγ, Αϊδα. ν. 85δι. ᾿ 

“ΠΟΛΎ ΒΟΥ͂ΖΟΣ, πιωδὲ οοποεζδ, ναἰαδ ῥγιαίετϑ. Ὑ9 Δ. ἈΝᾺ, 
σιαρτιυδ οοπιδὲἐἑαγέμδ. --δγπιπιαοῖμε, Τλεοά, Ῥτογ. ΧΤ, 14. εἐ 
Ἡμοα, 6. εογολέμδι: πολύβουλος, . συνεεή. οπιον. 42. 
ὃ, 200. ᾿ . ᾿ 

ν 
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ὩΟΜΔΜΎΓΟΝΟΣ, πιρδει σίρηθησ, ζοδομπαάΐμδ, ὕεγας. 
58}. ΤΥ͂, 5. πολύγονον ἀσεβῶν πλῆϑος. Ἐιεῖρ. περδεῖξοπα, ΑἸ 
πιρδεὶρίδις, πιωῖέα, 4πῖὰ δοαυΐξιν πλῆθος. Θ᾿ 

ΠΘΑΥΓΟΝΩΎΕΡΟΣ, οεομηαϊον. 4 Νίαοο. ΧΥ͂, 5. 
ἈΠΟΜΥΔΑΑ͂ΚΡΥΟΣ,, πινοΐξωπι Σαργγπιαπθ, ομδρ περδεξα 

ἐαογγπεὲδ πιὲχέτιϑ δὲ οοπέμποίμδ. ὃ Νῖίδος. ἡ, 25. πολυδάκρυος 
(Δαὲ ροιέῃβ πολύδακρυς. Οομξ. δέγπιοί, Μ. 446, 6.) ἑκετεία, ἡ 
ΡΓθο68 ΟΙ7 πιρέέο δέιε δὲ δἰωμέαέιε σοπέμπσέαθ. Ἐοογοῆ. πολυ- 

δακρυ, πολύθρηνον. ᾿Αἂν. πολυδακρύτως Ἰορίτυτ ἀραὰ Ῥλανον, 
δι ν. ἀστακεὶ, οἴ ἴὰ ϑολοῖ. ϑορῆ. Οεα,, Οοἰ. ν- κχγι. Ορροπίτυς 
“πολύγελως δρυὰ ῥίμεαγοῖ. ἴον, Τ. 111. Ῥ. 427... 

ἘΠΟ. ΔΎ ΔΆΑΚΡΎΣ, ἑαονέπεοσιδ, '. 4. πολυδάκρυος. 5 Μίδοο. 
Ψ, 25. 860. οοἂ. “Ἔζεπ-. πολύδακουν ἱκετείαν. Ὑ᾽ά6 5. ν. πολυδα- 

κρυορ. Ἡοπιφν. 11. χ', 182. εἰ ϑ'. 216." 
τ ΠΟΑΎΔ'ΑΞΟΣ;: ναϊαε δὰ πρἐέμπι πιϑογίοοῦδ. ὉΠ δ 15». 
πιαρημδ γηδονἑοοταΐα. Ῥδαϊαι. ΟΧΤΗ͂Υ͂, ὃ. - ἼΌΝΣ 5» πιέζει 
σιῤρεγίοογαϊέα. Ἐπχοά. ΧΧΧΙΥ͂, 6. Νυπι. ΧΙΥ͂, τδὅ. Νεδοα. ΙΧ, - 
17. οἱ αἴ ῖ βαϑρίυβ, ᾿Αἀάδ δίγ, 1,11. 860. Οὐπιρ. . 

ΠΟΜΥΕΤΉΝΣ, πιιίέοδ ἀππὸοὸ παθδηδ απποϑιεδει ϑ8Ρ. 
ΤΥ, 106. πολυετὲς γῆρας. Ἐμγὲρ. Ογδεί. ν. 472. οἵ ““οδοἦγί. 
“φαπι, ν. 1142. | 

ἘΠΟΔΎΥΎΗΜΕΡΕΥ' Ὡ,, πιωλέονεπι τογπι δίτι. δὰϊ πρρΐ- 
ἐο9 ἀἐφ6 ἐγαπδέσο. Ἰιερίτυαν Ὥθαι, ΧΙ, 21. 8600. οοά. “ἰδ. ἵνα 
πολυημερευύσητε: ὈΝ1 ἴῃ ἴόχῖὰ Βεῦτ. Ἰορίτων 35. 33} Ἰ»Ὸδ), 
μὲ πιμξεὶρ]έσση ξεν" αἷοθ Ψοοέπὶ. “Οοἄοχ Οχοη. 10] βαθεῖ ἀϊνὶ- 
εἶμι πολυ ἡμερεύσητε, οἱ. Κα,. μακροημερεύσητε. Ἑδάδτα νοχ 
χτεάδεπὰα ηυοαυθ 6686 νἱἀοῖυν οοά, “1|6.. ΤΠ ουῖ, ΥἹ, 24. δὲ 
ΤῸ 1) ὩὉ Ἰορῖταν πολυημεροιῶμε. .. ο 

ΠΟΛΎΝ ΜΈΡΟΣ ΓΙ ΝΟΙ͂.Ἅ7, ἰοηρασνμδ 3ο. ἨδΜΗ - 
ἘΜΌΝ, ῥγοίοηρο α64. θαι. ΧΧΥ͂, 16. ΧΧΧ, ι8. - 3." ΠΣ 
οἰα ἃ. σωπι ῥγοίοπρ ἕο. Ὁ ΔΆ. ΤΥ, χά. δεο. οοἄ. Ολέδ. πολυήμε» 
οος γένῃ. . τ ᾿ ᾿ 

ΠΟΔΎΗἪΜΕΡΟΣ ΕΠ ΉΪΙ᾿, ἰοηραθνμδ διπι. ἸΞΛῸΣ ἩΛῚΝῚ» 
Ῥγοίοηρο ἀἱεδ. Ἰλοαι. ΧΧΙΙ, γ. Αἀϊοοιϊέναπι πολυήμερος Ὁοουῖ- 
τὶ φυοφυς δρυὰ ἰμοέαέζ. Οἀ, κ΄. Ῥ- 5δέ, 38. πολυημέρουφ᾽ 
νύχτας, οἵ Τίέρροον. ἀο λωπῖον. Ρ. 5:1, ι8. πολυήμεροι πνέουσι. ᾿ 

ΠΟΛΎ ΘΡΗ͂ΝΟΣ, ἐμοέμοξϑ., ἑαογίπιοδεδ., πιωρέξιην.. 
ἐμοέιπ, αὐἴονεηδ. ά Νίαοος. ΧΥ͂Ι, γο. δὶ ἴδῦθα Ἰορθεθ ση8]}6πὶ΄ 
πολυϑρήνητος, ἀεβδεπάα. . 

ΠΟΜΛΥΚΑ͂Ρ ΠΙ'΄ Α: αδιπάαηέξα [γὠσέμιεπι. ὍΔ γ πιρίξμη. 
ϑγημπ. Ῥ8. ὨἸΥΧΊΥ, 10. ; ᾿ 

ἈΠΟΔΥΎΥΚΕΙ ΦΑ͂ΖΟΣ, πιεῖέα λαδοηα οαρέία. 4 Νίαοο. ΊΪ, 
γά. πολυχέφαλον σερέβλαν. ΤΏϊΕ]]οχὶϊς βίης ἀυθ1ο δοιττοας δ ΘΏτιΒ 
ἸΏ ]1ὰ Ἰοτα ὨΔΡΘΏΙΙδ,. ᾿᾿ " ᾿ 

ΠΟΛΥΔΑ͂ΔΟΣ, πιρείδοφιεμά,,. ἰοφμας, ραγγιῖμδ, 
ἘΝῚ. πμύέι8 ναγδὲδ. δγπαπι. Το". ΧΙ, 2, Αἀάοϑέν. ΧΧΙ, λό. 

᾿ 860. Οοπερί, εἰ δορῆ. «ΑΔπεξξ. τ. 550. 



[ 
᾿ 

᾿ πῸ ᾿ 

ἷάιο. “ΠΟΑΥΔΟΣῚ' 4: --- ΠΟΑΎΠΜΑΣΙΑΣ 

ΠΟΑΛΥΎΥΜΔΟΓΤ' 4, περ δέξέο φερέϊσιι, Ἰοφωαοίέαα. ἘΝῚ 55; 
πιωδεἑεραο νογδογπι. Ῥτον. Χ, 0... 

ΠΟΜΥΜΩΆΘΉΣΣ, φωυὲ πιρρδιπ «ξάϊἑοϊξ, ἡπ η οξο ες ,) θγι 
δία. Ῥροί. δὲτ. πολυμαϑὴς ἀληθὼς καὶ ὧν καὶ καλούμενος. 
«{εϊοέορἧ. Κΐ46}Ρ. ν. 1170, 

ΠΟΜΥΜΕΈΡΜΗΣΝΣ. περωἰεὲς ρανείδμε σοπδέαηϑ, νοὶ ἐπ περ. 
ἥα8 ρμαγέθε εἰϊνέδιεδ, πιρδέα πιουπόγα λαδεηδ,,. “περδέῤρέδα. 880, 
ΜΗ, 22. πνεῦμα πολυμερές. “σεγοῖ. πολυμερ΄ς») εἰς πολλὰ με-- 
φιζόμενον. 

“ς ἨὨΟΔΜΥΜΤΟΣ, ροϊγπιέδμδ, ναγὲδ ἐπέογίοχέμδ. ταν 86. 
᾿γ)) τι. ὅγπυπι, ἘΖοϑοδ, ΧΥ͂Ι, ι5. - ΠΌΓ. [ἃ. ΕΖΘΟΒ. ΧΧΥΊΙ, 
16.. πολυμετα. ΄ ΙΪῺ 25. Μοπεβ αὐ Ἡδεκαρία Ονὲρ. ἂν 
Τγοηῖπι. νυἱτοόθ ϑβοσχιθιταν πολύμιγα . εἴ πιὰ]6 Τοϑροδάέσα 
ἀϊοίϊταν 839. Οοὴξ, “Ῥεωεὶὲ Μ|δοοίδ.. Οδπξ. 1. ο. 90. οἱ αυδθ9. 
ἀν τὰς ϑυοῖ διρτα ἀπ ν. ποιρελευκός. Αἀάθ «4τεολγὶ. διρρέ. 
Υ. 4ὴῷῶώὁ0. 

Ἢ ΟΑΥὙΟ47' “, περδέωτπν ἑείποτὲῳ. πιαφνμεπε ἐξα. ἜΙ. δ᾿ 
ποιέει οἱαδ. 768. ἦν, 10. 

, ΠΟΛ Υ̓ΟΡΙ͂ΟΣ, πιρεξέεοπε ἑωταηδι ϑῖτδο, ΧΧΤΙΙ, 10. 
ΧΧΥΤΙ, τά. 

ΠΟΖΥΎΟΧΑΙ  Α͂, πιμέα βο6ὰ σφιοπα ἑωγδα, ἐωσδας πιιῖ-- 
ξἰξμαῖο. ἍΝ, πιωδέἑέμαῖο. Ἰον. ΧΧΧΙΧ, γ, Ὑιάθ δὲ Βατυοῖ. 
1Υ͂, 24. υδὲ τὸ ἀγαλλίαμα τῆς πολυοχλίας. εδὲ νοἐωρέαϑ, φὠωαηδ 
ἐς δι) δια σφωεπιέα σαρέξ. 
ει ΠΟΔΎΟΧΑΜΑ ΠΛΗΘΟΎΣ, Ὡδαδα ἐεγδα πιωἰεϊέωσ ἐν» 
γιΐδ.»,. Ὦ. 6. ἐπρθηϑ8 πιρδέξῥμάο. ἈΝᾺ ὉΠ, πιᾶφπα πιρέξέμαϊο. Το. 
ΧΧΧΙ, 34. 
ττν "ΠΟΛῪ ΠΑ͂ΙΣ. σὲ πιρδεὲ φιπξ πἰδοτὶ, ἃ ΜΜδοοαδ, 
ΧΥΙ, το. 

ΠΟΖΔΎΠΕΙΖΡΙ »ἊῈ πρΐέα οπχροτγίοπέέα ,, πιμΐέα δοϊσηίέα, 
σγιμαέεέο, ῥνμάεηιέέα οοἰίδοέα τα πιμῖδα πραγ οηέέα. δὶ... ΧΧΥ, 

- 6. σέξφανος γερόντων πολυπειρέα, οοτομᾶ βαηυτῃ, πιμέξα ρεγέέέα, 
88Ρ. ΥἼΠΙ, 9. εἰ δὲ καὶ πολυπειρίαν ποθεῖ τις, 5ὶ νατο δείδια. 
ΔἸ 148 Γι εέοποπε ἀϑεϊᾶοται. ϑῖο “4εἰδαπες Κ΄. Η. ΙΧ, 10. 
αἴτοος γέγονδ. πολλῆς. καὶ ἄλλης πολυπειρίας. ἀτὰρ οὖν καὶ τῆς 
γνώσεως τῆς κατα τα ζῶα. Ῥίαιο ζορρ. ὟΤΙ. ΡἉϑ8ιι:. Δ. πολυπειρέας 
καὶ πολυμαϑίας. γιά φυοαηθ Ῥλανον πῃ, 8. ἀλυσσοντες. 
-ΠΟΜΥΠΏΡΟΣ.., πιωέέαᾳ ἐαρενγέτεδ᾽ ἡ ἐπάσαμ. Ῥγμαΐδηϑ. 
ϑῖτδο. ΧΧΙ, 24. ΧΧΧΊΤΥ͂, 9. Τπ ρῥχίοσο ἴδπιθὶ. 000 πολύ-- 
πέιρος .0580 νἱἀοέυτ λοπιο Ροωβ, ργαθαἑξιις πιογζσπ δἶθ 
δαπέέᾳφ, υαξ δοπιραγαΐμν ἐοηρα σδαρσογέογιέξα δὲ σοπδερδέξι-- 
εἶπα οεμπὶ αἰϊέδ.ι Αἀὰδ “«(γνίδέορῆ. 1 γεέδῆγ. γι 10. εἰ ϑίσδσ. 
ΧΧΧΥΙ, 20. 

ΠΟΜΔΥΠΛΑΣΙΔ4ΖΩ, πεωλεήρξέρο. ΡΠ, ΦΟΥΤΟδΟΓΟΡ. Ὦσαί, 
ΧΙ, 58. - πη3-». δας, ὙΠ, ᾿. 
“ ΠΟΑΥΠΛΜΑ͂ΣΙΟΣ, ἐὐαν ἐλμὼ 2 Νίδοο. ΙΧ, 16. τὰ “ερὰ 

σευ πολυπλάσια; ; 

Ι 



) 

προ, τς ΠΟΛΥΠΛΗΘΕ ΩΣ να ΠΟΑΛΥ͂Σ νι 
; . { 

Π]ΟΖΧΥΠΛΉΘΕ  Ὥ, περζεμαγμαπισγο ϑπὰγ, ἀπρϑοῦ, ΟΥ̓́ΘΑΟΟ, 

᾿ πιπιθόγος ΠΩ ΗΙΡΒ. [μον. ΧΙ͂,ά.. - 5), πιμδέμα. Ἐποᾶ, Υ,, 

δὶ -- δῷ, πιρίείέμαάο. ὭὍφαϊ, ΝῊ, γ. " 
ΠΟΔΎΠΛΗΘΖΑ. πιαρηα περϊἐέμαϊος Γγεφωσηέζα, οορέα. 

ΑἸΝΙαοο. ΥΠΙ, 16. ϑέγαδο ΧΥΙ. Ρ. τορδ, 8. Φοώως ΤΥ, γτ65. 
ς ΠΟΛΥΠΔΗΘΥ͂ Νἕ, διυπιπεορδνο περὶ εἰρἰέσο. πὰ ΠΡΆ. 

ἀδεια. Εχοὰ, ΧΧΧΙ͂, 12. υὐὲ ἴἀπιδὴ ξογῖαβ880 «ἀἱοιυαποῖίαι δοχί- 

μβεπᾶυπι οτἷξ πολὺ πληϑυνεῖν) αἴ πολὺ ἐλυπήϑη Ὥδι. ΥἹ, τά. 

πολὺ ἠγαθύνθη ν. 25. Ῥγτο πάνυ. Αἀάδ᾽ Ώδη. ΠΙ, δὅ6. 660. οοἄ: 
Ολὲδ. πολυπληθῦναι τὸ σπέρμα. 

ΠΟΛΎ ΠΛΑΌΟΚΟΣ, πειωϊείδ ποχέδιιε ἐπιρζέοίξωδ, ν“αγίμδ,᾽ 

γπμϊεὶρίσχ, ἀοίοδωθ, ψαῦδν, νεγδιιέωα. ὯΏ 95 Ῥᾶτῦ, ΝΊΡ. οδέον.- 

ἔδ, οἴϊδιι ἀοίοσιδ. (Οομπξ, Οοίξεπι Ῥ. 1755.) Οδεῖθ διδβ. 

ΠΑ ΓΆΧΘΙ, 2πέεξζαίοη, δἐγορδας «οζοσφιδ πθαοα ἃεποῖαϊῖ. 105. Υ͂, 

15. δὲ Οἰγπιρίοάοτιθ: πολυπλόκους καλεῖ τοὺς ἄγαν συνετουὶ» 
οὖς ἀγκυλογνώμονας διὰ τὸ σκολιὸν τῆς γνώμης εἰωϑασε᾽ προσα-- 

γορεύυεῖν οἱ τὰς κυρίας τῶν λέξεων ἐκλέγοντες. Ἐβιῃ. ΧΥΪ, κ5.. | 

στολυπλόκοις μεϑύδων παραλογισμοῖς, φονέα δῖ ξΔ]]Δοϊθ 5 τατος, 

ἰθὺ οἱ ατεϊδυβ. [τὰ δ ασποίίμδ. ά Νίδοολρ. ΧΙΥ͂, 45. Μ1λάθ 

ξπξγα 8. ν. πολύτεκνος. σεγολίμδ: πολύυπλοκος. πολύτρο- 

πος. Αᾶάὰο ιτγὶρ. 2164. ν. 48δο. εἰ Πίρροον, ἂδ οδδέμεπι παέ. 
. 2728, 56. ' ' ΝΞ. 

Ξ Ἔ ΟΔΥΠΡΑΓΜΟΝΕ  (Ω, πιυεὶδ περοῖξἐδ ἐΐδημθ ηὐλὲδ αὐ 

πιὸ Ῥογ το ἐξδιιδ πῖδ᾽ ἐπιπυΐβοθο, πὲμπεΐθ Θεγέοϑθ ἐμαέγο, ὥγαϊοἰϊο 

οἰ φεπι. ἃ Νίαοο, 11, 5:1. πολυπραγμονεῖν ἐν τοῖς κατὰ μέρος» πὐπιὲδ 
ομγέοδωπι 6886 ἰῺ το 8 ΡΔΥΙΕΪΟΌΪ] ΓΙ ΒΌ5 8.165 Ῥαυϊοῦ δ τ68 δῖ πὶ - 

αἶα 4υβοαὰο ομγέοδθ δογμέαγξ δὲ ἐπαιῖγαγδς 
ΠΟΜΔΥΠΡΩΑΓΜΟΣΥ ΝΗ͂, ομὠνίορέέαα, πιὲπιὲδ σωγίοδα ἐπο 

ημεἑέῖο. ΤΟΔῚ ὈΏΞΩΠ,, οορσέξαίξοτιθδ γιμέέαο. ϑὅγπινι. ΟΟἘ6]. 

ΟὟΤΙ, 30. περιείργαάσαντο πολυπραγμοσύνην, ᾿ομγἑοσίξαϊὶῥ νοὶ στε- 

7 

Ρεγραομαδ ορεγοδέέαἐξ (οομῇ. Ουΐπσέξ, Ογαέ, Ζηϑέξε. 11. ο. 8.) 
ἑποιπιδοδαη. Ἡδογοῖ,. πολυπράγμων, περίεργος. 6 

ΠΟΛΎΡ ῬΗΜΩΝ, πιιρξείϊοφιμα, ον Ός ΔΔ35., ναϊξάιδ 

“αγδογωπι. ἰοῦ. ὙΠΙ, 2. ανο. ΑΙπέοη. 1Π|: Ῥ. γῆ. υἱῖ. 

ΠΟΛΎΣ, ΠΟΛΛΔΗ͂Ν, ΠΟΛΎΣ, πιωΐεδ, πειέέα, περδέκσπ, 

ἅκ, πιαρπιδ, νεἤεπιότα, ἔοηβειδ. ὍΞΜ,. πὲλεϊ, ποπ. Ῥτον. ΧΧΥ͂Ὶ, 

40. ἐν πολλοῖς ξύλοις : δὶ, πὶ νετδί8 7]άορογὲ πἴατ, ἐχ πιαῖϊδη- 

ἂϊ ᾿ἐυδάϊηθ, 864 ποι πιαῖϊδῖο 68:80, ρ]ᾶσθίς ἐπῖογργοῖὶ σοπ Γἃ- 
χΐυτῃ εἶυβ, αποᾶ ϑαΐομιο ἀϊχὶῖ. - Π2 ῊἼΣ, ἐοσιιϑέα. ϑγηιπι. νοὶ 

1υχῖα οοὐ, Οὐοοίϊη. “44ι:ε. 'Θῖ τΤβοοά, ἰιονῖι. ΧΊ, 2. πολὺς Ξ Ὡδὲ 
ἈΠοπεξαπεοογο τααρὶα δὰ νοσθπὶ Βουταίσδαι απᾶπι. δἃ ϑοηβῦπι 
χεβροχίθβο νἱ ἀθέων. -- δ1ιλ, πιαῤτμσ. σε. ΧΧΈΧ, γ. ἔτε ἔστιν᾽ 
ἡμέρα πολλὴ.. δἄμιπο 6δὲ. ἄϊες ἰοπφα. Οδι. Χ],, 20. εὐυϑηνία 
πολλὴ, πιαρηῷ ὉΡοτῖΔ8. Ἐ,ΖΘΟὮ, ΧΧΧΥΙΙ, 1ο. συναγωγὴ 

᾿φολλὴ σφόδρα, οοπρτερϑιῖῖο πιασπα να]ᾶθ. δῖο “εἰΐαπ. Κ΄. 
ΧΠ]Ι, χθ. ἔχει περίβολον οὐ πολὺν, ἀδηπ6 πιαβημπν ἈΔΌΘΙ δι. 

; 



Υ̓ ἣ 

Ν ,, ἩΟΜΥ͂Σ 

δίτααι. Δι. ΧΙ, ἀά. ἥξει ἐν ϑυμῷ πολλῷ, νϑυΐϊοξ σὕπι ἔτα σδν 
δοπιοπέῖ.. Αἀδο ϑὅγπιπι. ι ὅ8πι. ΧΧΧ, 16. τοῖς πολλοῖο! υδὲ ΙΧ 
τοῖς μεγάλοις. - "12, ἐπ, ἈΥο, 6χ Ὁ οἷ ΒΥ) ῖοα δἀϊεοϊίουθ 
“. (Αἱ (Βίσ Ἰορογαμϊ “1, σοχιϑέτιιοίιπι ὃπ “Ἱ, σι δεοεπέξα.) 
ἮΔ᾽. ΤΙ, τ5.᾽ - 55ῸΠ, δέγορέέμα. ἴ65. ΧΙ, 11}. -- γ8Σ, πιεῖ- 
ἐἑεμάο. Οθα. ΧΥΤΙ, δ... - πϑν ΗἰρὮ. περδένης “αοϊοὶ Ἐχοά. 
ΧΥ͂Ι, 1γ. 2.66. Χ, τ8. 1.6. ΧΧΊΠ, 16, - ΠΣ ΡΘΣ “νόγθ 819, 
γημέέιη. Οοηθδ. ΧΥ͂, 1. Τότε, ΧΙ, 12. εἴ Δ1|}01 βδορίῃβ. -- 
ΣῊ ΡΟΣ, ἰάθω, ἴετδαι ΧΙ17, 2. - 22, φγανία, Ἐχοᾶ. ΤΧ, 
50. 25. Χ, τά. ΧΙ, 538, - 525, ναἰίάμδ. 168. ΧΥΤΙ, 12. -- 
Ὁ5, ογπΐα. θυ. ΧΧΧΠΙ, 1). 860. 18. χορ. -ὀ μο5, ἐδπε- 
Ῥιδ δέαέωπι. Ῥτον. ΥἹΪ, 20. δι’ ἡμερῶν πολλῶν, 4τ86 νογεῖο. 
ΣΧ ΟῺ σψόοσθπι ΠΒΘΌΓ. τορτδθδοηίδϊ, δϑηδυηι ἴδπιθη Θχῃδυτίῖ, Ναί 

,. ποἴυϊογυης δὰ 059, πρπμέγαγθ - ἯΙΡΌ,  ογιἐέμαο,, πιριγεξ-- 
. πισπέμπι. Τδι. ΧΙΎ, 11. 860. Οἠὲδ. ἐπὶ πολὺ, υδῖ δορααγέμδ 

οοπίξοῖξ Ἰοροπάσχι πόλεν, πὲ γνῸ ὃν ἸΘροτῖξ, 9» ποῦ δδιι 6] πὶ 
Βοῦ οϑρίδο Ἰερίτοσς ργὸ μεγδδ περπίέα. -- ΠΣ, πιρδεϊέμαιο. 168. 
ΧΧΧΤΙ,, ,χ5. Αἀ46 “244. ἴεβ, ΙΧ, γ. “Ὁ, πιαίεξοιδ. ἸοΣ. 
“ΧΧΙΠΙ͂, τά. Τπδπὶβ δῖ οοπἰθοῖυτα Οαρροξὶ ἷἱμ ποεέ. ογίἐέ. Ρ. " 
δ:ὃ., ΓΧΧῚ Ἰοσο Ἐϑ», δηνίοοβ, ἰ6ρ]886 ἔ353. Γ,δοῖΐο πολλῶν 
δεῖ του πὶ ΒρΒα πὰ 1 τατίογσαα. Ὅ γα Ἰθοῖϊο δδὲ πονηρῶν, 
ηὔδπηὶ ὀχδῖῦοι οοᾶ. “ἰοα. νετβ. «γαὺ. οἱ οοά. δ)γ. Ἡεχαρία- 
Τὶθ. -᾿ ἘΔ ῬΙυτ. λοπιΐησο. Ὦθοι. ΧΧΧΤΙΙ, 6. ἔστω πολὺς ἐν 

ἀριϑμῷ, Ὦ. 6. πεπογης ξαοέξαξ. δῖ. ΤΙΧΧ Β. 1. δὰπι ϑγγοὸ 80-: 
οοροσυσξ σοσρὰ δοῦγαῖοα, αυδθ δὲΐαπὶ Βδπὸ ΘΧΡΙ ἐοδτΙ Ομ ϑαι δἀ- 

χοϊτταοῖ, γιὰο 2 αελέμπι δὰ Β.}. Αὐτὰρ. ς οζλο Ὠοῖδι ὀχέεπαϊξέ, 

᾿ 

᾿ς φὲ ΒΔ 68ὲ δοααϊῥέας, δοααἴξιεπι 8. ἀοπιέηεεπι τορδέἑέμαο. ἘΡΥ-. 
ὯΔ586 ἐδ260} Δηἴ6 πολὺς Ἔχοΐαϊξ οὐ, φυοὰ οὗ δηϊδοθάθῃβ ἔστω 
Ζαοΐίο οαἱτιὶ ροῖαϊτ. - ον, αϑέοξιδ.΄ ΒΟΡΆ. 1Π1, κχ5. ὉΝὲ ἴδ. 
ΧΒθῺ ΡτῸ πολυν ἸΘρΕτΘ π|8]}16πὶ πρᾷον νΕ] πραῦν. -- ἘΩῖΧ»,, ναξέ-- 

᾿ αἶμο., πιπιδγοθιδ. Οθη. ΧΥ͂ΠΙ, τι8. δας, ΥἹΙΙ, Χ. 106]. 11, 5. 
Ζδοι. ΥΙἼΠ, 22. - Ρῶϑ, σμγαδέζέο. Ῥτον. ὙΠΠΙ, ιϑ, κεῆσες πολ- 
λῶν,, ὉΝῚ ἰαπιθὰ ῥτὸ πολλῶν Οτγαφέιδβ Ῥγοίαρρ. ἐπ ΣΧ ἤιε. 
Τ. ΤΥ. ο. 4. 6. ὅ. Ιορότϑ ζωδνϊε παλαιῶν. 868 Ἰεοξίο ἀπιροδβα 
ιῖε ἴαπὶ δηῖθ᾽ Ογέμοηση, οἱ δἄδο πιὶδὶ δ οτῖτι8 ἐγδηβέι} 1586 
νἱδεδηΐυσς. Ομαδ πιμέέα δωπέ, δα φμοηιδ οὐδε ἀἰμγαγο δο]οηξ. -- 
ἘΡΜ55, αἴδοοηι πιῤλέέα. δι. ΧΙ, χὰ. 560. οοᾶ, Ολὲδ. - 5Ὰ: Π3". 
488. ΧΧΙΨΝ, 14. πολι νῦν, ἄνες τὴν χεῖρά σου, δἀξΐδιπθπο, 
Σοιαϊῖθ πιᾶπυτω τυδπὶ: ὉΔὲ πολυ »νὺῦν τεβδρομπάοι Ἰαιϊΐπο: οἦδ 
ἑαπὶ δαέέα δεῖ, πὲπιδ δοέ. ἙἘὰ. Οοπιρὶ, Βαθοὲ ἱκανόν, Τυοοῖΐο 
σνἱειίοδα πολὺν, αυϑπι ὁοἄ. “4165. ΘΧΏΡοῖ, οτἵα οδὲ 6 σουιρθῃς, 
ἀΐο δολῖϊ δοιαὶ πολὺ νῦν. Ῥδά]η. Τ Ι͂Ρ, 20. ὅτο ἐν πολλοῖς ἦσαν ᾿ 
οὖν ἐμοὶ, ηπΐα ἰὼ τὰ} 18, ἢ. 6. ἐπ ππαρτιῶ περέξἑξα πα, οταὰξ 

ἁπϑοῦτι. Ῥδβδιμι, ΧΧΙ͂Υ, 12. ἱλάσθητο τῇ ἁμαρτίᾳ μου, πολλὴ 
αρ ἔστυν Ῥτορὶτιηβ 818 βϑοοδὲϊβ πιοὶϑ, σμαηφμαπι πεμέέα δωηέ. 
δ81πι. ΟΧΙΧ, δ. πολλὰ (80. ἔτη) παρῴκησει, ἡ ψυχή μον μετὰ 

΄ 



- 

-- 

ΠΟΑ͂ΥΣ π  τὐ 4} 

οὕτα 1115, 4οΐ οὐἀδγυπὲ ράοοϑπι. Ὑ|1ά6 οἱ, ΟΟἘ6]. Χ, 5. Ῥῖον. 
ΧΧΥΠΙΙ, 20. ἀνὴρ ἀξιόπιστος πολλὰ (Ῥτο κατὰ πολλὰ ῥήματα) 
εὐλογηθήσεται, νὶν Βάἀά ἀΐρηυδ τ} εῖ6. νοσθἷδ (8. περέέξμπε) θ6π65 
ἀϊοαῖινς. δι ηῖος Οταθοὶ δ] 88 πολλὰ λοιδορεῖσθαι, ἐπεσκων 
πτεῖν 7) καταρᾶσϑαϊ ἀϊουδέρτο κατὰ πολλὰ ῥήματα λοιδορρίσθων, 
Σα ]εΐα γοσδὲβ οομνεοϊδυϊΐ, πρλεΐδ σομνίοἱϊα ρχοβοϊπάδτθ, πν}}- 
115 γρυδὶβ Ἔδχϑοζασγὶ. Εχϑιιρὶα ἀδάϊε Ζ. 806 ἷπ Ἐἰέρᾳ. Ον. Ρ. 
λγ5. δε4, “44. Τλαοά. Νααι, ΧΥῚ, 7. πολὺ ὑμῖν. «44. Ῥε. 
1ΧΠῚ͵, ά, πολλὴν» πμρέξιρπι. ---ς δὰ, πιρίεἰειρο. 108. 1Χ, κ5. 
ἐπὸ τῆς ὁδοῦ τῆς πολλῆς σφό 
Ψιάο δὲ 1 Άορ. ΧΙΧ, 7. 4 Ῥαν, ΧΥΪΙΙ, δ. εἰ ΧΥΤΙΙ, χ. δόξα 
πολλὴ, ρ]οτία πιαρηα. Οομῇ. Τὰ. ΧΧΙ, 27. 810 “εἰΐαητα 
7. ΗΑ, 11, ιὅ. πολὺ γὰρ ἦν τὸ τοῦ Σωκράτους ὄνομα, πιᾳρπιπε, 
Φηΐια οτδῖ ϑοοζαῖϊδ ποθ, Ὑιαἀε οἵ ϑορλοοί. Οδα, Οὐοΐοπ. ν. 
206. --ῷ 22, πορρέέιιδ δα, Τοῦ, ΧΧΧΥ, 6. πολλὰ ἠνόμησας, 
χπμέέμην ρεοοβῖϊ, 165. ΤΟΙΧ,, χ2. Ἰόγοαι, ΧΥ͂Ρ, γ,. ---- 525 ΚΔ], 
Δάδιι. 1 Ῥατ, Υ, 9. --- ὉΔῚ ΡΙασ. φμέξαο ἐπιδχέε, Τοτοπι. ΤΠ, 
ὦ, Τιοροτμε Ὁ52. ἐχ 5, δϊ ἔογξδθ86 δδιϑιιηι ΘΧΡΙΘβδΘΡΌσι. 
--- Ὁπὰν ἐσέ. Ἐποῦ, 1Π|, ὃ, 7εντα ἐαέοτὶθ Ἔοῖ ἢ.1. ἐργγα ἐασίθ ᾿ 
Ῥαίοηδ, Ὦ. 6. γπάρπα. -;--- ἘΘ, πιαέμπι. ϑγπιπι. Ῥε. ΧΧΤΙ, ὃ,. 
Τιερὶς 55. “- ἔπϑον, ϑορέοπι. δγπεπι, Ἰετθια. ΧΥ͂, 9. πολλούρ. 
Ἐςχ τἰϑ1τι Ἰοηαθηάϊ Ηδρυδθογα, αυΐθυβ πιρδόγε8 ϑερέθποτεια 
Ῥτο φώανέδ᾽ πιρἐεέέμαπδ. Ροπλῖος, .- μυλ ομα] ἃ, ἀπηρίμσ, περ 
ἐμ5. Ἐὰν. , 11. ἔτη (Ρτὸ κατ᾽ ἔτη) πολλὰ, ῬδΥ πιυλῖοϑ δῆς 

08, Ὦδη. 1, γ. ὕψος αὐτοῦ. πυλὺ, αἰιλταᾶο οἷυβ ππαρπα. 
δὶσ ἴῃ ““πελοί. 110. 117. Ρ. 568. πολλὴ ναῦς, ππαρκα Ὡανῖδ. 4{6-- 
4γοῆ. πολυ ἀνεὶ τοῦ μέγα. 1)αα. ΥἹ, 14. πολὰ(ρτο κατὰ πολὺ 
μέερον) ἐλυπήθη, παρῆα πιθδμγα οἷνα νελφήμοηξεν ἀο]εΡαῖ, 

᾿ [0 δὲ ν. 94. πολυ ἡγαϑύνθη., νρρέξεπι νοὶ να 2 Ἰαοϊαθαῖυτ. Αἄ- 
ἂς ΤΏ Δη. 11, 32.860. οὐά. Οὐὲδ, -- τολῖ Βοῦτ, πιαρημδ." ΤἼσοί, 

Ν 

δρα, Ῥτορῖος νἱαπι να] ὰθ Ζοηραπι.. 

ον. ΧΧΧΨΥ͂Ι, 20, Πολὺς απ γδτο 6511. ᾳ. μέγας. 810 ἴῃ “245... 
ἐλοί, 110. ΠΠ1. ν. 568. πολλὴ ναῦς, πιαρπα πανὶ. Ἡεογοῖ. πολὺ 
ἀντὶ τοῦ μέγα: δὶ νά. Αὐἰδενέξ, Οοπξ,. ἡποᾳυο 2326». Οαδαμδονς 
δὰ Ὠίορεπ. Κααγ, ΝΠ, αἱ. τὼ, ἐφ ρονέα (ᾳυῖα 1δὶ τ]. 
ἕὰ νἱ8). ἴοΡ. ΧΧΧΙ, 21, ϑίταο, ΧΙ, 10. μὴ περὶ πολλὰ ἔστω, 
ΧΩ] 118 ὩΘΡΟΙ͂.18 εἴ οσὐτὶβ π6 [6 ἀϊδιτδῃὶ ραιτίανὶβ, 5. Ὡθι818 πὸ" 

“ λυπράγμων. ϑίτας, ΧΥΠ͵Ὶ, 8. ὉΔῚ πολλὰ τεθροπάδε σογπδουϊο 
“06η}) 65 νἕϑέ ὡρέ, Ὦ. 6. 8ϊ νἱτῖ θυ. νδ]δινιδ (001]. ῬΕ. ΧΟ, 10.) 
χθῸ ἐδ οὔι ἔτη. οομδιτωρμ ἀθπι. ὅγγεδ: σε περέξεπε νἱχονίξ. 
Κι. μὲ περέέισπ, ϑῖταο ΧΧ,, τά. οἱ χὰρ ὀφϑαλμοὶ αὐτοῦ 
ἀνϑ᾽ ἑνὸς πολλοὶ, Ὦ. 6, Ρτὸ ὑχιο ἀδῖο 68. βθοηρῇοίο. τεβριοξιηξ 
οἱ τοροβουδῖ βορἔθη νῈ] ἀοῃϑ νϑὶ ορϑοηυΐᾶ. 2 εζρ.. δορέμηι- 
Ῥίέοσδ διεηδ. ϑδῖν. ΧΥ͂, ιϑ. πολλὴ 'σοφία τοῦ ϑεοῦ, διιπιπια εεῖ 
εἰ δαρ᾿εηϊβ. δ81ν, ΧΙ.,11,.11. ἐν πληϑει πολλῶν, ΡΏΡΙΠ1οΟ6, 1. 4. 
ν, ὅο. ἐν μέσῳ τῆς ἐκκλησίας. ὯΌΣ πολλοὶ εβὲ 1. 4. λαὸς 
8: ἄγθρωπον. Ζυμοΐαη, Νιρνίη, Τ.. 1. ν. 44. εἀ. Ἀοΐίζ. εἰ Πατ» 

ἰὴ 
- 

᾿ τῶν μεσούνζων τὴν εἰρήνην, πιμόδον ἀπποϑ ἨΔ διανῖς δηῃΐπια πιδᾶ - 
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44 ᾿. ΠΟΑῚΣ -τ ΠΟΑΥΤΈΕΈΚΝΟΣ .᾿ 
πιοπ, Τ. 1, ν. 858. εἰς τοὺς πολλοὺς παρεῖναι, ἴπι ραιδἭλστεπι Ῥτον. 
αἰτό.: ῬΡοέγδιο 1, «1, κι. πολλοὶ ϑατξ ρμοριῖμσ, Ὡδὲ ᾿ἀϊδεϊηροητο 
ἴῃσ ἃ δόπαΐμ. ὅ Ἐϑάτ, ΤῸ] τά, πολλοὶ, ρναφδέαπέοα, ργαδοδίζεπ.-- 
65) 0011. ν. 2. Ὁ] ὑπερισχύοντες ἀϊουώξατ. 1 Μίδου, Ὗ [Π], 10. 
" ὁδὸς. πολλὴ σφόδρα. νὶα κἀπιοάυστι Ἰοπρα, -- Υἱάθ Αἱ τὶ βίος, 
βιοω, γενδαὶ , χω, καϑόδος, κλύδων, πλῆθος οἱ χρόνος. 

᾿ ΠΟΑΥ͂Σ ΓΙΝΟΙΓΑΙ͂, ποιρέειι ἤο. Ῥλβοηι, ἩΙΡΆ. ἃ ρβο; 
δι») οέοηθ δόπι. ἴθ8ε..11, 6. «᾿ 235, γανὶδ δπε., [0Ρ. (ΧΊΥ͂, 41. 
- 33. σδῃ. Ί, χ.. . "3. Ῥτον, ΧΧΙΧ, 6... , τ" 

ἍΠΟΑΛΥΣ ἘΠ] ΠῚ, πιάξιδ δαπι. ἈΞ. 168. ΤυΆΨΈ, χθ. ὦ 
ἤ5ῳ, Πα ΧΧΧ, τρ. Ῥτον. ΧΧΙ͂Χ, ι6. Ζδο. Χ, 8, ΄- λυ 
εἶγο. Ῥτον. Ὗ, 20. μὴ πολυς ἔσϑε πρὸς ἀλλοτρίαν. Τιεροσταδε 
Δ ΣΟ δυῖ ΜΑΣ, περρέζίδ 58. ἌΣ , 

᾿ς 17 ΠΟΛΤ' εἰ υπὰ γοοῦ ἐπιπολυ, μὲ ρἱιγέπιιπι, 77- 
με! ἌΒΛς, αἰξιεέγπεοπεν ἐοητεπι, 2 ὅδπι. Π,.}.- 37, 
ΗτρἈ. 168. ΕΥ̓͂, 5. ὅγπιπι, ῬΕΊΟΧΧΥΤΙ, 58. -- ΠΡ, νϑυθαῖο. 
Νοβϑχα. 1Υ̓́, ι΄. Ὀοδεὶ, ὙΠ, 17. οὲ 18,΄ - 5, ζόδπι, δοηδέν. 
ἐχ 3. Ῥβ, ΧΧΙΙ, 4. 8ιρ. ΧΥΠΠ, 20. ἀἶμ. δἴτδο. ΧΙ ΙΧ, χ5. 

"ΠΟ.ΛΑ͂;, - φἀνειθιαϊάζοι,, πιρεδέμεστιο ὩΣ ἔοδμμ, Θομδίζ, 
εχ 3". «ζφιι, ΡΒ. ΟΧΧΙΙ, ἅ. τ ἐδῃ 

ΠΟΛΛΑ͂ 4444 9 ῬΗ ΜΑΤΑ, οἱ εἰ]! ἰρτῖοο πολλὰ λα- 
λέων, γυμέέα . ἔοᾳμον. τῶνγε ΠῚ, πεμρεὶρέδοο νογδα. ΤΟ, 
ΧΧΧΊΨ, 57. πολλὰ λαλούνεων ῥήματα, τιοῖϊϊα ᾿Ιρᾳυδμίλαα γεγο. 
μᾶ.. - ξ5)31 “37, πορρῤέρέδοο νογθα. δγπιχπ, Οὐαὶ. Χ, τά. λα- 
λήσει πολλα-.. πνυλῖα Ἰοᾳφυδεὰτ. -- ὩΣ ΣῚ 35, γιμοέξἐμαο νογδο- 

, γειπι, ἴον. ΧΙ, 2. ὁ τὰ πολλὰ λαλῶν, 4υξ πιυϊῖα Ιοσυϊζατ, [πᾳ 
Ἦ 5. Ἰεξὶταν λέγων. νων 

' ΠΟΛΎΝ ἈΜΦ ΥΛΑΟΝ, οπιρδέο πιαρία. τῶῖχν, ναϊέαάμα, 
γαμδέωδ. ἸΝατα. ΧΙΥ͂, 12. - 5, πιρέδιωπε, Τλδαῖ, Χ, τά. ἴς5, 
ΓΝ, 1. Ὁ - » τ ἜΩ 

- ΠΟΑ͂Υ' ΠΟΙΕ΄Ω, πειιρίξμπι Καοίο.. “αν οοἰέρο. Ῥτον: 
ΨΙ, ὃ. « πϑὴλν Ηἰρβ. 10}. ΙΧ, 17. τον. ΧΧΙΙ, 16, 1ε8, 
ΠΥ, 9. - ὙἼΞν θγώπιρο. ΤΟ. 1, 10. ὌΝ ; 

"ΠΟΑΥΡ ῬΗ ΜῺΝ οἱ ΠΟΑΛΎΡΗ'ΜΩΝ, ἄϊοετοιο, νον. 
δοδμδι ΔΒ Ἴ)25., ναῤξαπε νογδὲα. Ἰοῦ. Ὑ11Ι|,.2. πνεῦμα πολυρ- 
ὁῆμον τοῦ στύματός σου 860. Καί. ἴῃ ςοἄ. “465. Ἰορίτυν πολυρῆ- 
μὸν. Νοὴ ορῃς εβδὲ, τ Β. 1. οὔπι πΟΠΒῸ]1 64 ἰοραῖας πολὺ 
ῥημᾶτα. " : . Φ : 

ΠΟΛΎ ΣΤΡΕΒΩ͂ΟΣ, ρεναιαιτ νεγσμέμα, σαἱάθ ρέγνεγο- 
8μ8. ὨΡΏΣ ΔῪ, πιερέβθιι8 ορργδοδίοπεδιδ. 7πο. Ῥτον. ΧΧΥΠΙ͂, 
χθ,. Γιερὶξ δῖπ6 ἀιθίο ρα 22. “έδέλμα τάταθη ΔΊΡΩΟΡΌ ἱπίθγο 
Ῥτοϊδῖωῃβ 6δὲ ΡῈ" 7γΓαμαΐδα 8. πιαέαδ αγέοϑ, ηιεέδῳ. αἰξψφωέα ον ρ ἔς 
ἔμ} αἰϊοτιξ, δι᾿ τὰ 

"ΠΟΜΥΤΣΑΝΟΣ, δλαδοὴηθ πειρίέος ζίδονοσ, μπιεπιοροδαπε 
᾿ϑοδοζογῃ. ά Νίαου. ΧΙΥ͂, 15. πῶς πολύτεκνος ἐστὶν ἡ τῆς φίλοκε- 
᾿κνέας στοργή. Βέμθ δαί. ἔπ. : Ουδηξμ8 εἷς εξ ἀπβεὶ [δῖ ραϊοαξ 

͵ 

' 



. . ἜΝ ἣ ι ο ᾿ 

. ΠΟΛΥΤΕ ΔΗ͂Σ --ὦ ΠΟΜΥΧΕῚΙΡ)' Δ ΄4γ8 

ἈΔΙΌΓΤΑΙΙΒ Θέρα ῬΥΟΪ8Π) Δ ΠΟΥ, ἈΠῈ μἱδεὶ τοὶ 1.7... πολύπλοκος, 
δρὰ πολύεξεκνος 68ῖ ἢ. }. χπμέξοα ζέδεροϑ σοπιρίδοξδνδ. 

ΠΟΛΥΤΕΖΜΗ, Σ, πιωέεὲ Ργοεἑέ, ργδίέοδιεϑ. "17. Ῥτον. Ι, 
λ5. -“ [50}3, σωγπι ἐπδέρποι Ῥτον, ΧΧΥ͂, 12. σάρδιον πολυτε- 
λὲς, δατάϊυπι Ῥγϑέξοδιεπι. 88Ὁ. ἢ, γ. οἴνου πολυτελοῦς, υἷὶ 
Ῥγοέξοδί. Ἠδφογοδ. πολυτελῆ ̓ πολυδαπαναι, ἢ τὰ πολλοῦ ἄξια, Ἵ. 
7ουν τίμεα. 

Δ ΘΟΣ ΠΟΗΥΤΕΛΙ͂᾽ Σ . δαρὲε ργεέίοσιιδ. 1314 ἸᾺΜν ζαὰ ' 
Ῥὲε ἰαρὲθ. ἴο6. ΧΧΥΤΗ͂, 1.6. -  Ἠ18 Ἰ2Ν, ἐαρέδ' δἐξδεῖ,  Ῥατ: 
ΧΧΙΧ, 4. 801}. ποι βεσζίο οϑῖ ἢ. 1, ἀδ᾽ ἰαρίἄλμειο, Ὁπἀθ δι» 
δίυαι ἧδε, 868 ἀὁ 1115, φαΐ ποῖ Ἰάοπεὶϊ, υὐ ἰπ δῖριο ἢ. 6. 
ΕΥ}80 ϑγτίδοο (48.816 ργοῦὺὶ ἀυθίο [πάδεὶ, ϑγτοταπι ρεοχέαιὲ 
νἱοϊαΐ, μὲ δὲ Αὐδθθϑ, ρσὸ ταάβσϑ βδὰ ᾿ξ: Βο υ]]ὰ ἀδΌτΡΑ θδηῖ) 
διοσιδπίον οαρίδηξαγαια, 6Ε᾽ 5ἷο Ορῃβ [68δεἸϊδἔυπι αι ϑδὲ 8- 
σα Ρἱοἴαπι οἰἴβοΐαπξ, 40.816 τωτιδίνυπι (πιο5814}6) Βοάϊς Δρρε]» 

ἢ δυῖ. τ 503, ἄγει ἐπδέρηο. Ἰοὺν. ΧΧΧΙ, 4. - τος 
Ῥίυτ. πιαγραγίέαε. Ῥτον. ΤΙΪ, 16. Ὑ ΠΙ, 11. ΧΧ, 18. ; 

᾿ΠΟΜΔΎΤΟΧΟΣ,, πιωδέα ρων δ»ε8 ̓ . ̓Ἡοινδων, ΒΗ ΜΒ Ῥατῦ,. 
ἔοοπι. ΗἨΐρΡΒ. πείδέσπα ρανγέσηδ. Ῥβαλα. ΟΧΙΙΙ, 16. ᾿Αἂᾶο 
"τι ἐἐόῥμς ἀο παξ. ρμδὲ. Ῥ. 247. ἘΠῚ: “4ρ»ἰδέοέο, ἀῖνει απ. 1, 

ὃ. Εὶ 

Ροϊϊέε. Ἐδιμ. ΨΤΠ, χ5. δ6ο. Κδῖ, Αἰγωπα, πολυτρόποις μεέθοδεῖν 
αἰς. ἴπ Οοἀ. αι. Ἱερίτας πολυπλάκοιρ. 6 Μαοο. 111,20. .-- 
“γοΐ.. πολύτροπος ὁ ἐπὶ πολλὰ ἐρεπύόμενορ, ἢ τρέπων τὴν ἕαυ-» 
τοῦ διάνοιαν ὑφ᾽ ἕκα καιρόν. ᾿Αἀάο Ῥλέοτισπε 110. 1. ἀο Ζὲ ἐξ 
Ἴο5. Ρ. θ20.. 

. ΠΟΛΥΤΡΟΠΩΤΑΤΟΣ, αὐπιοάδιει ποιιεέρέρε 8. ναγέμδ' 
ά Νίαυς. 1, 25. πολυτροπωταάϊτη πάντων τῶν πάθον θεπηΐωπι 
Ῥοτεασθαιϊοη τη ἀπμδιηάλιτον Ἰοβο ἸΔὈ ϑ5ϊπι6. 

"ΠΟΔΥΤΡΟΠΩΣ, πειωδεὶε. πιοιέε, πιμϊηἠατίαπι. 4Μδοο. 
ΠΙ,.1. Ἡδεγολ. διαφόρως. ποικέλως. 

ἘΠΟΜΥΤΡΟΠΙ͂" ΤΈΕΡΟΣ. 4 Νίεοο. ΧΙ, 12. πολυεροπω; 

τέρων ̓ ἀλγηδονων, ἰοπρθ ρίμγα ἀοίογιπε βεπάγα. 

᾿ ΠΟΛΎΦΟ ΡΟΣ, ἴσας. ΠλΒ » ἰάοιυ. ϑδγπι, 168. ΧΧΧΠ, 
22. Αάάε δεγαῦ. 111, 410. Β. ίαέοη. Ζορ. ἢ, γο8. Β.͵ 

᾿ ΠΟΑΊΦΡΟΝΤΙ;Σ, πρμοἰεὶο σωγὲ ρίεπα. ΞΡ: ΙΧ, 15. 
“«ἔπαον. Οὐ. ΧΧΧΙΧ, ν. 6. 

ἘΠΟΔΎΧΙΩΡΖΑ, νυ. ὐδειδὰ ΣΝ Ἂ ἀειαας οΡε- 
γαγεπι ἡἠνμελεμαίο (ν. οἱ δρυὰ Χεπορή. ὥννορ. Ἰάδι: 111. ο. 5: 6. 

΄46. Ξἰτυγοΐ. πολυχειρία ο᾿ πλῆϑος ἐργαζομένων καὶ ἀνυύθντων), 
ἀουΐψυθ λοπιέπιπι πιρϊεέεμαάο ἴῃ πἀπὶν, Φυεπιαἀπιοάμππι ἀραᾶ 

᾿ΤΑμογά, ΤΠ1|, οθ. πολλ᾽) χεὶρ 6εβὲ πιάσημδ δχεγοέέμδ. - Ἰμδριταν ἴθ ὦ 
ἤονε. Ομένεα Ἦοϑ. ΥἹ, 9. υνὴὲ νϑῖβᾶ : ΞΜ Ὑδὴὴς ρδτ πολυχει- 
ρίας λῃστρικῆς, Ὦ. 6. πιαρπᾶφ οαέδλναε λαέγονιεπε (1. 4. πλήϑους 
ἐὐστρνν δρυὰ δέοῤῥούον, «ρέδέορι 1, 8. Ῥ88. "4. φἃ, δολπια ) 

ἘΠΘΟΘΑΥΤΡΟΠΟΣ,, πεμρζεέρίοα, νανέωμϑ, νογϑιέν 8, Φογδὲς. ον 



᾿ Σ ᾿ Φ᾽ ι ; ᾿ 

4θ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΖΩ. -’ ΠΟΔΥΩΡΕΩ 

ἐγδηδ αἴθ. τερογίευσ, ἈΘρογΐτΩΣ τὸχ ἀυθοαθθ ἀραὰ διρέδαποο: 
8. ἡμιολίοις 8ἃο Τἀμογά. 11. ο. 77. ΝΣ 

ΠΟΖΜΥΧΡΟΜΝ ΖΦ,. πιοῦογ. ἢνλμη, ἨΗἰρδ. »γοίοιβο. 
Ὅσυς. ΤΡ, 40. ᾿ τ. ΜὮ 

ΠΟΛΥΧΡΟΜΟΣ, ἰοηραενιθ. ὥνθε,, ξωπααπιεπέωπε, 
“44. 1.5. ΧΥ], 7. πολυχρονίοις. ϑῖπο ἀυδίο τεδροχὶὲ ποῖ ἔδμθ 
χποῖίοποηι μηπααπιθηεὲ, αυδπὶ Βαρθδὲ θῶ ἃ τ, “έγσεμα 
εέε, ᾳαδιν ροϊΐυ ἀδτίνανι ἃ ταάϊοθ ᾿πιιδίϊαῖα τῶ, 4πδηι 
ποιοηδ αὐδεα για εἰ οαπέξἑδὲ ὨΔΌυΐ8860 6 ἀοεϊναιϊ ὥζν δὲ 
τῶν, δόηθα, Δρρατεῖ, δυῖϊ γϑσ ἰδρῖϊ νυ ἢ, Ὑἱάθ ραρτὰ 8. ν-. 
παλαιός. “-- ἘΩῸΣ 25, ναϊξέαμο αἰοδεὶδ, 56 ργονθοέξονῦ αϑέαίσ, 
δέᾳυ. Ὁ. ὅγπιπι, ἴον. ΧΥ͂, χο. πολυχρονιώτερος. ἈΔἀάθ δάρ. 1], 
Δδο. ΦΕΙΝ, ὃ. : ' 

ΠΟΜΥΧΡΟΙΝΙΟΣ ΤΠ ΝΟ,ΜΑ7). ἰοπραονι 73ο, ἴκ. αἰἶεε 
'αἰξσιμδὲ ΘΟΠΙΠΊΟΓΟΥ. ἘΠΙῸΝ τς, ὈΓΟίοπ ΑὩΏΡ αἶδ6. οι. ΧΧΥῚ, 

φγ εῳἊῃ 

“ 8... 146 οἱ ΕΡ. Ἰοτδω. ν. 40. 
᾿ΠΟΖΥΧΡΟΝΙΟΣ Ε) Μ1), ζοηιφασνιϑ διε. Ὁ, ππιᾶο 

. δημδ. 160. ΧΧΧΙ 9. Ἠδθογο Ὦ. 1. ἔ32 Ὁ δαπο βἰρηλβοαιῖο- 
ἜΘΗ» ΟΣ [5301 ἰΏ δΊτοσο πιϑῖῦτο Ἰθου  Θπῖον ἀρρδϑτοῖ. 

ΠΟΛΎΘΡΕΩ, πιρέξαπι σελ αν ϑόγο, αἰδεράμέθο ΟγῸ., σιν 
δέοσϊο, ἴξ. πιμἐέέρέξοο, αὐροο. ὙΠ, ΗΙρΉ. ἃ Ἴν, αὐμπαάαγ 
ἡαοῖο. 756. εἰ ΤΙΧΧ Ὅεαυι. ΧΧΧ, 9. πολυωρήσει σὲ κύριος, ο:6- 
δέοι δέ τα Τ)ομιϊηνδὲ ὩΡὶ δἰ ἰὶ οοἀή. Βαθεμῖ: εὐλογησεν..σξ. "- 
οηηδ, ΗἰρὮ. δογγοδογο. Ῥ8. ΟΧΧΧΥΙΙ, 4. πολυωρήσεες μὲ ἐν 
αγυχῇ μόυ, πιωόέαπι οεγαᾶπι παϑὶ αρόθ ἴτι δἴτοᾶ πνθᾶ. ἤἤεεγοΐς 
στολυωρήσεις, φυλάξεις, φροντίδα πολλὴν ποιήσεες. [ἴα οἰΐδηι 

᾿65. Ογνεὲ 25. Βεοπι. αἰδὶ χαοὰ ὑγὸ φροντίδα πολλὴν Βαρεαξ 
φροντίδας πολλας. ἴτὰ Βίιοίΐμο. Οἠγγδοδέόπιιδ ἐπαρεῖς μὲ, ὑψώ- 

σεις μὲ. ϑεὰ ρτορτῖο δρυὰ ΤΧΧ ποῖδὲ πιρεέρέἑοαγο, ἀωμαῦσῳ 
ν οο δθηδιι ἐ- ΔΌρΡΘΟὈΙΒ τὰ, δὲ δηΐηδθ βηδδθ σοῦ δὸ ἔρτγείζα ἀλ- 
πθηι δι ἐτοῖθ8. - ἥν ν6] ὨΗΤ, γ68 ν ἐδ. Ῥδ. ΧΙΎν 9. κατὰ τὸ ὕτ 
ψψὸς σου ἐπολυώρησας τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων. Ηοο οθιΐυπα 
δεῖ, 605 δ᾽ Ἰερ886, δεὰ συν ἴἴὰ ἐσδηβυ]οτίηῖ, δἀιποάυπι ἀϊδ- 
δοοῖϊίππι ᾿τϑτριοῖοβ. Σομδὶραπέξωδ δπἰβιϊμηδι, 608 νῦν, αάλαθο 
φἰϑεὶ, Ἰ6ρβ.18680, οσλέογο Δυΐειι νἱἀδηυτ Ἰορῖδδα 523 501 9 
4) Σ Ὥϑαι πολυωρεῖν οἴΐδαι δἰσηϊβοαγθ ροιοϑὲ πολυ μετέωρον 
στοιεῖν. ναϊξεῖδ διοδῥέπιαπι εἔέοογο. ΑἸ1ὶ διατασπε, δυο ἐπολυωρη"» 
σας; Ὦ.. 6. πιιρίέαπι σεγαπι ἐπιροπαο, ἀρὰ 1ΧΧ δοκοὶ ἀΐ886 π- 
ξοϊίοποαι, ἰπ 408 ορίηΐομο δεπιέσγμδ ἔα 1, ΟΠ ΗΟ] οοπί τοῖα 
τηῖ, ἐπολυώρησας οτίιπι 6686 6Χ ἐξολιγωρηόας. Ί᾽ά46 Εὐποεεὲ 

᾿ς δΒΒιέδὲ, νον. Ἰλοοί, Τ. 1. Ρ. 202. Οαρρεέξο ἴῃ Ογὶέ. 8. ρΡ. 8290. 
σολυωρεῖν ε8ὲ ἐαμέθ αἰξᾳιρεπι ἐχοίρεγο, ηὐυδ6 ποῖϊο οἱ Β, 1. ἰά60 

᾿Σοδρὶδ αυδάγατα νἱάοτας, αυΐα δ] δἰρῃϊ!ἤσαί ροέω δὲ οἶδο 8δὲ8 
ἐπσιγρίέαγο. ϑδῖο οἴΐδηι ΜΠ οπεέξαιοοπέο ἷᾳ 1.65. ἀθόν, 6. Ἀ. ν, 
ΤΙΧΧ νἱάφηϊον ρεοὸ ρῥείπια ροιβοηᾶ ρῬοσξεοῖὶ δαριμδββα, δὲ ὃκ 
ἀυρ] απ ὃδὴ ἀτα γαγῖῖ886. Ηἰ8 ἀδαΐφυο δἀἀεηάυβ εδὲ 2 
δολοόγμα ἴῃ Οἰανὲ ἔΐαγε6, ΟΟ, ν». 56. αὶ πολυωρεῖν Ἀ. 1. άδαι 
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ορίπδῖαβ δδὲ νδὶϑτθ, υοά οὐωρεῖν, ἢ. 6. ποὸ5 σμρᾶνγο,; ηξῖ- 
απι γαέέοποπε δδογα, οἰϑὶ Ὥθμ ἱραοχαῦαξ, δρυὰ δ Ἰεσγολέμσε' 
τορεεῖσὶ ἐπολυώρησαρ. πολιὶὶ ἐφύλαξας, ουΐιι8 ρἸρδ8θαθ διιοῖοσ 
βαυά ἀμπδῖθ. Βμο τεδροχῖῖ. 1τὰ ἀμοηπς ὥσε. Ογγεῤέ 9,5. Βνϑήι. 
Ἡεεγοῖ. πολυωρεῖγ) πολλὴν φρονείδα ποιεῖται. ἐναντίον δέ ἐστιν 
τὸ. ὀλιγωρεῖν, ὀλίγον φροντίζειν. διὸ καὶ τὸνὁλίγωρον ἀμελῇ λέ. 
γουσιν. Ηΐδ οτοέθυδ ἸΙσθδὲ τοὶ ὶ δὲ πιθᾶπι δάἀάετο βοπεθῃτίδη), 
Αοοθρόσασξ ἔοτῖδθδθ ὕῬγὸ ὨὉθ., 8]116 ρυποῖιΐθ, οοπιπιμίαῖο 
Ῥιδοίοσθδ. Ἰ Ῥτὸ Ὁ. ; 

ΠΟΙΜΑ, ροέωδ. ἸΏΝ, οοπιροίαξέίο, γι. Ἷ, ι6. Ἐ 54 εν 
ΪΠ,. Ῥοεοιρεϊοτέ Ἰορο ἰὰ Ζγαποοί. δἄἂϊι. πν8}6 Ἰορὶ τὰν πῴματα 
Ρζὸ πόματα, “4... Ἀαδθπὲ ποτά. «- ρα, ροέμδ. Ῥ5. ΟἹ, 10." ᾿ 
ΠΟΜΠΕΎ Ω, μοπιραπι ἀρο, ἐγέιμπιρλο. ϑδᾶρ. [Ψ, 4. 

σεεφανηφοροῦσα πομπεύει, οοτοιδηι ρεϑίδηβ ἐγξιωπρλαΐί. διμῖ» 
ἄαε: πομπεύει, ὡς νενὶκηκωῶς μεγαληγορεῖ. ἃ Νῖαος. ΥἹ, 7. πομ- 
πεύειν τῷ Ζιονύσῳ, ροπιρᾶπι ἀβεῖ8 1ἴθοτο, δὰὶ βαροΐο.- Υὶ- 
ὧδ δά ἢ. 1, δασμοξέιενι. ᾿ 

ΠΟΜΏΠΗΣ, πιξεδέο, ρμοπιρᾶ, ᾿1. 6. δοἰοπιπὲδ ἀρραγαΐμδ δῇ 
δρερέασμζωπι δοίοπιπθ, ἐπ πιούϊμεπι ἐγέωπιρλί, Ὁ, ἐμαϊβοφεέο, 
“4, Ῥε. ΧΙ.111, κά. πομπὴν, ᾿,. 8. ἐγέμπερλμπε, α δὲ 14. ρο»»- 
Ρα υϑδοχραῖον, Τλανογίπμδ: πομπὴν ἢ συναθροισίς τοῦ λαοῦ 
ἐπὶ τενί. τ ᾿ 

ΠΟΔΙΕ΄ 9, ἰαδοτνο, ἴτ, νμἰπον αέμδ δεπι, “ελοπιδη θν φιραῖθα 
δαΐμδ διῶπ, αοέογο αὐοϊον, αἀοὗἶδο, ἴἴ. σπιμέρθο, ἴϊ. Γασέο, ΄ἐο- 
ἐθγο, Ραΐξίογ. 3, δέαφηωπι. ἴε8. ΧΙΧ, 10. λυπηϑήσονταιν 
«αἱ τὸς ψυχὲς (ρτο καεὰ τὰς ψυχαὶς) πονέσουδι, ἀοϊεθυπε εἴ δηΐ» 
τοῖς οφὔεροπέμγ. 1 οραταῦς ΔΕ, {αδέξαίεπέσα, παιδϑαγίεε, δὃ 

ΔτᾺ}. "5 ἐγἐδέατὶ, Ὑἱὰθ Οοἰἑὲ ες. Αἴγαδ. Ρ. 82. ϑὶο 4πο- 

ἊΝ τεοῖο ἢδμῃο νοοοθῦι  ὠπολὲμο τοἀάϊαϊε ὁχ πιδὺ νοοῖ ο[8]- 
δίοο. Ἶἴοκπ Ατδρίοα συοᾳπο γαέέδοοτα ποῖδι. -- ὑπ ὗε, ψέν' 

, γοδογὲδε ἃ Ῥατ. ΧΧΥΙ, 8. πονοῦντες. ϑυῆῖ δυΐθαν νἐγὲ γοῤογὲφ 
Β. 1. νἱτὶ νδ]ο Ἰδθογδηῖθα ἐπ δοο οροσζὸ ρογβοϊεπάο. 1π Ηρ τῖδ 
ΠΟΏΠΉ}}15 ἢ. 1. Ἰορίτων ποιοῦντες. - 535, ΗΟΡΒ. ἃ 552), ρόγοιδ 
ἐΐον. Ἠσ5. ἸΧ, τ9. δὲ πὰ ἐπόνεσεν ἰυπσεη θαι 681) ργδθδϑιῃς- 
ἴὸ 4γαδε, οὐπι τὰς ῥίξας, ἰἴᾶ υὧὐ ροβῖ αὐτοῦ οοπιπια ρομεπάῃμι 
ε1,. οχ Βοῦσ. ἀϊοϊίυν ἀδ δεϊγρίδυβ, αυδ8 80]19 δάοτϑ δὰϑ 
ψοχχηΐδ πηοτϑ 1ἴὰ ἐαϑαϊηέωγ, ὧδ Θχδιοβοδῃῖ. - ὅπ, μαγέμγἧο, 
1 Ῥασ, Χ, 5. ἐπόνεσεν ἀπὸ τῶν τόξων. νιεὠὐπογαΐμϑ, Θδῖ ἃ ἰδοῦ 18, 
Ιογξαι. Ὗ, 5. ἐμαστίγωσας αὐτοὺς, καὶ οὐκ ἐπόνεσαν, βαρο ]δοιξ 
1106, δὲ Ὡοι ορίμογμπέ. Ιοτετα. 1.1, 20. ἐσείσϑη ἢ γῇ καὶ ἐπό-- 
ψὲσῆ, πιοῖᾶ 6δὲ ἴεττᾶ, οἵ “ελοπιθηῖοῦ ᾳφμαδδαέα. 810 οίγδέο [,10, 
11. Ρ. 281. τῶν ὅπλων τὰ παλαιὰ καὶ τὰ πεπονηκότα βυπῖ ἀτπιᾶ 
γψεϊυδῖα δὲ μαδεαία. Ὗιά6 Ζ.. δοε. αἂ Ηφδτ. ΧΙ], 27. ρ. 260. 
Ἐπ ενίαπο εἷἱδ δα ρϑα, «4ἐες. ΥἹ, 1δ. πλοῖα πεπονηκότα ἀϊοιῃ- 
ἴων παρα φμιαδδαέασ, Ιάθια υἱἱτὰς μδο γοσῳ ἀθ πανίρυδ χροα.. 

2ὰ αἱ, 727. 
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4.5. ΥΤΙ͂, γ. ». 481. οἱ 7πο. ο. 55. Ρ. 540. ο. 58, Ρ. 584. εἰ 
ἂς πιοεΐδυς 4ηδεϑδῖϊ8 11Ρ. 1,27. Ἐχρεί. “Μέρα. ρᾶρ. 55. Ὑιὰθ 
ΑΔϊδονεὶ Ῥενίο. Ονέξ. Ὁ. 585. ΤὮτθη. ΕΥ̓͂, 6. οὐκ ἐπόνεσαν ἐν αὐ- 
τῇ χεῖρας (ρτο κατὰ τὰς χεῖρας), ἴα 1118 (80. ἐπ΄ 4υϊῖαῖθ) πιαπΐθας 
πιο ἸΔοταγθηῖ, νοὶ πιοζοδέλαπε 86»)8 671 τα λθυδ., Ὦ, 6. υἱ 
δδηδηι 6:6 ΘΧρτίπιϊ Οἐγηιρέοαογεδ ἀρυὰ Οἠὲοίογέμπι Οἰαἰθη. 
φ. 186. οὐκ ἀπέκαμον κακοποιοῦντες. 11 Βὲϑέξμδ. Ἐξφυϊ ἄδην γτὸ 
εἴρας Ἰορετο τη8}18π| χεῖρες, ὮΟΟ 8658: ποῦ αἷοξαξέρ αέαδ ὁμπὲ 
Ὦ 66, 8011. ἀεδίτυοη δ δὺ δνθεϊομδ,, πιδῆῃ:β Βοιυΐδυμ, - 

οὐτι, ἀερτγοίο, οδιῖδπι σμάμονο. 1 88. ΧΧΤΙ, 8. οὐκ ἔστε πο- 
ψῶν περὶ ἐμοῦ ἐξ ὑμῶν, ποι εδὲ ἀοίοηα ἀξ τλϑ ἐς νοδίβ. ι Ἀερ, 
ΧΥ, “5. ἐπόνεσε τοὺς πόδας (ρτο κατὰ τοὺς πόϑας) αὐτοῦ, ἰαδο- 

, Ψαδαὲ ρμοάϊθυϑβ Βυ18. 2 αν. ΧΥ͂ΠΙ, 55. ἐξαγαγέ μὲ ἐκ τοῦ πολέ 
Ῥμου, ὅτε ἐπόνεσα. Θῷὰτο τὴὸ 6 ρτυοοὶίο, αυΐα ρεζγδγαξμε8 διμπη, 
“ΨΙάο φαοαυθ 2 δι. ΧΧΧΥ, 25. Ῥεον. ΧΧΙΠΙ, 55. ἔξυπτον μὲ, 
καὶ οὐχ ἐπόνεσα, νοτθοτδιιὴξ πὸ, δὲ ποῦ αοἰμέ. ΙΠόνος οἱ 
πονεῖν οἴϊατα ἀοἰογὶδ δοπδιέπι ἰπἀϊοδηξ, οἵ φτδοῖον ϑεερλάμπωπι ἐπ 
ι7λθ6. Ῥενγίσοπΐμα ἃἀοουϊξ δὰ “οἰέαπὶ Κ΄. Η. Ὑ, 6, 6. Οοηξῆοι. 
Οἷο. Ομαδεέ. Τμδο. 11, 57. - ὈΏΠ, ραγοο, ἰξ. οοπαοίδο. ἃ 
δα. ΧΧΊΤΙΤ, 21. ἐπονέσατε περὶ ἐμοῦ, αοἐεεέδέξς ἂἀδ πιε. Νοι- 
ὨΌ]Ι, οὐ Οαρρείέμο, οἰδαϊαθηε, 608 Β. 1. Ἰορῖθ89 Ἐπ». σοπίγα᾽ 
πόπι ἴδιο ωκέογμδ ταοποϊξ, Θ08 ποσὶ δἰἑΐοτ ἰερὶββθ, βεὰ 

Ῥτορῖον Ἰἰτοσατυμι δῇδπηϊίαἴεπι δοσθρίβδ8θ ρστο τ ν. δίο νἱ ἀθῃ- 
ἕυν οτίαπι δοοδρῖβδ Εζθοι. ΧΥ͂Ϊ, 5. δὶ ρος παϑεῖν τοἀάπηϊ, 
- 2Ν3, ἀοίογο αὔέοϊον. ὅϑγπιηι. Ῥτον. ΧΙΥ͂, 15. πονέσει. -- 030, 
δαϊμίο, ἐοΐδγο. Οδῃ. ΧῚ Χ,.1δ. - ΒΨ. Ῥτον, ΧΥΤ, 26. ὅγηηπι, 
Οομεϊ. 11,11. « δθν, ἑαδογέοδωθ. «Αἴφω. Ῥτον. ΧΥΙ, 46. πο- 
ψοῦντος. - ΠΝ, ζαοῖο. 168. 11, 22. πονεῖν γάλα, δὶ .9οε- 
εἰονἰδέπέμδ οοὨὶϊοῖα Ἰοροηἀσπι 6886 ποιεῖν. ϑίταο. ΧΙ, 6. ἀπο- 
κενώσει σὲ καὶ αὐτὸς οὐ πονέσει. Ὀτίναθὶϊ 6 Βομὶδ ιΐ8, Ὧ60 ἱβ- 
86 Ὦοο ἔδοΐδ86 αοἰσδέέ. Κπίσαέωθ νατῖῖξ: δὲ ἐναομαδὲξ ἐξ, πὸ 
ἔρδε αοὐδδὲξ δρ6 6. Ζίεογολ. πονεῖν, ποιεῖν, ἀσκεῖν, κακοποι- 
εἶν. ἐνεργεῖν. ἜΝ 
τ ΠΟΝΗΡΖΕΥ͂ ΟἸἾΤΑ7, πιαΐο γαοίο, πιαΐίρσπο αρὸ, ἴῖ. ἐπνί» 

εἶοο, ἐπνέαιδ. διεηι. ϑλ, ΗὶρΡὮ. ἃ »"". Ἰυὰ, ΧΙΧ, .5. χ᾽ Ἀρρ. 
ΧΥῚ, 45. 1 Ῥαγ. ΧΥ͂Ι, 22. Ῥβ. ΟΡ, .15. - 5555, ἨΒρ. 
πιασλέπον. Ὅτι. ΧΧΧΥ͂ΙΤΙ, 17. ἐπονηρεύοντο τοῦ ἀποκτεῖναε αὖ" 
τὸν, πιαζα οοηδέξἑα ἐπέσνεσιέ οοοἱ θη Σ δππι. ϑολοί. ἐϑολιεύσαν" 
το. « ὭΡΏΣ, ΗΙΡΒ, ὀγγαγ ζαοίο, δεάμοο. ἴοτοω. ΧΙ,11, 20. 
Ἐοτίαθδο ΟΧΧ Ἰρρϑταπε ἔῃ η», ρσοθδηῖθ δέγεθηδθθ. -- ὉΩΌΙ, 
δοοίοεναία οορίέο. θαῖ, ΧΙΧ, 19. - ν", δοῖο. 44. εἰ ΧΧ 
Οομοὶ. ΥἾΙΙ, 45. ὅτο πλειστάκις πονηρεύσεταί σε, βορῖυ πιαΐε 
Ε101  αοΐοε, Τιοροταμὶ »9)..) Ῥὲν Ἀδδοῖ ἰοοὸ Πδϊϑεῃ. -- ὉΝΌ, 78. 
Ῥγοδο. Ῥο. ΧΙ͂Ν, 5, πονηρδυόμένος, φιμὲ α εο ἐπιργοδαξιν, ὅς 
ΦΥΟΡ ον διε)αη5 ομέρασι αδίξοέέων ἐαπιφεανἐπεργοῦι8. -- ΚΛ, πεαΐθο 
ἤἤοιια. Ῥα. ΧΧΊ, ιν. ΧΧΥ͂, 6. ΧΧΧΥΙ, 1. 9. -- 5, πιαέμϑ δι6 5. 
αι. ΧΥ͂, 9. πονηρεύσεταε ὀφϑαλμός σου τῷ ἀδελφῷ σου τῷ ἐπι" 

“3 
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δεομένῳ; ἐπνϊάδαξέ ΟΟΌΪα8 ἴαπ|8 ἔγαῖσι ἔὰο ἐπα ροπε. ΟοπηΕ, ποίαῖα 
ἔῃ βασκανίζω, πονηρὸς. πονηρύφϑαλμος δὲ φϑονέω, πὸ πο 
δι, ΧΧ, χ5..6ὲ δὰ ἢ, 1, ΣοξὝωπι Ρ. 29ρι. Ῥα. Ψ, 5. Τοσϑαι, 
11, 58. ἊδῚ “γαδε ]οοο ἐπονηρεύσω 166Ρ1856 γἱἀδίατ ἐπόρνευσαφ. 
- τοπῦῳ, πιῤέοιπιαημπι. Ἑχοά. ΧΧΊΙΪ, δ. 11. ΔΖέξέογε πεαπίωτα 
ἐπ αἰξᾳφιωϊαῖ 68ὲ αἰϊφμία ζωγο αἰΐογτθ. ϑὶ:. ΧΙΧ, 22. πονηρευο- 
μενος. ποφμέέία ργαϑάϊίδεοΘ. Ἠϊ6ς. ϑυδδηῃ. ν. 45. ἐπονηρεύσαντο 
κατ ἐμοῦ, γερία οοπδέδέᾳ δἄγοιϑυδ τὰ ἐπέσγωπέ, δαῖ ροϊλιδε. 
οαεκπεπέαξὲ φπέ ὨιθΘ. 

ΤΠΙΟΝΗΡΙ 4, πεπαϊίεία, πιαϊἐρηίέαν, ἷξ, ἐγίδεξέα, ἀορτνῖα' 
ἐμᾶο, φμᾶ φιΐδ πιαέφ 86 λαδοξ, πιαίμπι, πιδδορέα., ἀογπιπα 
γπολεδέξα., οαἰαπιΐδαδ, μέ, 1686. Χ, 1. - Ὁ, Ηρ, ἃ χη. Τοὺς 
1, 16. - ἀχν, ρπιοηέμπι, Ὦ. 1. ὁσπδδ ργανὲ, ρενγνογϑέξασ ἀπὲν 
πὶ. δας, ΧΧΧΙ͂, 21. -- νὰ, σόχθ8]6, Ώδῃ. ΧΙ, 27. - ὕὉον, 
πηοϊροέδα. 186. Χ, 1. Ῥοβευδαε βᾶπο Σηξοσρσδιδιϊοσιθπι βοιῖθα 
οταϊϊομῖβ. ἡ εογοΐ, πρνηρία, ἐπυτονία. - ψνᾺ τηᾶὸο. Ῥε, ΥἹΙ͂, 
10. Ὡδὲ πονηρία ἀρυὰ “44. εἰ ΤΙ ΧΧ οαϊαπιξέαέοπι, ποϊδογέαην 
ποξαῖ, Κπωφαΐμδ πια]6 ποφρέέδα, ΝΙο]α5 δἤογοι. πιαΐεωη, ἄοο.: 
Ῥε. ρΧΧ}], 8. ΟΧΙ,, ά. - χγὸν Ῥ8. ΧΧΎΤΙ, δ. Νοβϑαι. Π, 2. 
πονηρία καρδίᾳρ, διῃϊπιΐ σοργίέμαο. Ἰοτοιι, ΧΧΙ͂Υ͂, ὃ. τὰ σῦκα 
τὰ πονηρὰ, ἃ οὐ βρωϑήσονται ἀπὸ πονηρίας αὐτοῦ. βου πιαΐασ,- 
Ὧ86 ποη σοιηδάιπίως οὗ δοοχδὶϊαξοαι. Οομξ. ϑολιναγέξέϊ 165. 
ὁ δέξο ,ΙΧΧ 7πεὲ. ἀρυἃ Οἰσαγέμπι ἀδ εεἐἰίο Ν. Τ' ν. 523. Ἐο. 

ἄδπι βϑηδὺ ἀ6 ἔγωοιλραδ, τ Ῥοσαμι, οὶ οοπμδάϊ ποη ρῬοβϑβαῃϊ, 1δσ᾽ 
εἴταν δρυὰ, Τλοοάοί. ἴατοπι, ΧΧΊΧ, 17. 001 ζμίφαξιδ Βαθεῖς 
60 φιιο4] ρεδδίπιαθ δἰπέ. -- ὩΡᾺ ἔοσια. Ἰυά, ΧΙ, 27. συ ποιεῖς 
μὲς ἐμοῦ πονηρίαν. μέρ. οοπέγα πιὸ πιαΐο αφίσ. ἸΤυὰ, ΧΥ͂, 8, 
ποιῶ ἐγαὶ μετ᾽ αὐτῶν πονηρίαν, 650 πιαίο, αοονδδ 11108 ἐγασέα-. 
δο. Νοδοια. 1, 5. ἐν πονηρίᾳ μεγαλὴ καὶ ὀνειδισμῷ, ἴπ πιέϑενΐα 
ΤΆ ΘΏ8 δὲ Ορρτορείο. Οοδαὶ. ΥἹἱ, 1. ἔστε πονηρία, εδῖ πιαΐωπιὲ 
ψιάο δὲ Οοδ6). ΧΙ, 11. - ΠΩΜΊΩ, αδοπιίπαέέο. Ῥτον, ΧΧΥῚ, 
45. Ῥτδοῖοσεα Ἰοριευς Ηρ. 1Π,| 15. ἈΌ1 πονηριῶν (σα π:18ὲξ 
ὰ τοχῖι Βεῦτ. τοϑρομάθ), ασυοὰ “«42ω. εἰ Οοπιρῖ. Ἔχ ΒΙΡοαῖ, ὁ. 
Εἰοδδβδπιὰ νοοῖ πόνων Δρροϑβίξιι). 

. ΠΟΝΗΉΡΟΝΣ, πιαίμδ, πιαίέρτιϑ, ἐπνίαμο, ἴἴ, πιαΐδ 96 
λαδορδ, ἐγίδέδα, σεγωπιηοϑθ, οαϊαπιξέοδμθ, πιοίοδέιιδ. ΚΕ τ Ὅμα- 
1 ὅδ, ΧΥ͂Ϊ, 5. πνεῦμα πονηρόν. Ἀδοῖθ φυοδά βδοηβυμ. Νδης.. 
ΓΝ ΠῚ, δρένίεωμδ ἃ 1260 ἐπιχιδδδιεδ.,), δϑῖ Ὦ, }. ϑριτῖ τα πια]ὰβ, 
ᾳποὰ 160 Θχρ] οι: οἿ8 δαξ τηα]ΐοτίδ ἐπι] δροητῖαα οδυ88 ἃ 
1ΧΧ δἀάϊευτν, Κζμὶρ. ερέγέξεδ 1οπιξπὶ πιαΐμϑ. -- ΌΧΒΜᾺ ομ αὶ, 
ἔοϑπι, φϑϑδέπια. Ἐπάτ, ΠΡ, 12. - ΠΡᾺ 55, ζαπια πιαέα, ΝΝατὰὶ 
ΧΤΥ͂, ὅ7. πονηρὰ, 80. ῥήματα. Οοὐοχ ὑπ Σοίπια. ᾿ἰδὶ φοβερὰ 
6 Ε]οδδειθδῖο βαρεῖ. γίά46 ἐπ κατέπω. -- ὃ1,) ἐεπιῖδ. Οδα, ΧΙ, 
29. βόες πονηραὶ καὶ αἰσχραὶ τῷ εἴδει σφόδρα, νϑοῦδδ τια]δθ 
Ὦ. 6. πιαοϊέδηαθ) δὲ ἴαχρεδ γα]άδ δϑρθοῖυ. -ὀ ὟὙξη, αἰδοξ εν» 
μη. ῬΤΟΥ. 1Π], χ5. οὐκ ἀντιτάξεται αὐτῇ οὐδὲν ̓πύνηρον 2 ὯΔΙ πο- 
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4λο τς ΠΟΝΗΡΟΣ 

ψηρὸν ταὐΐ δἱρηϊβοῦτθ νἱἀοῖαν: περρέίο ἰαδονα ραγέωπε σὲ οἰαδ"- 
᾿χαέμπες δᾷδοαῦο εἰμον. Οταδέμδ τοῖσδ. ο. ΤΥ. ᾧ. 8. Ῥτο πο- 
γηρὸν τοοιϊτυοῦαῖ ποθητὸν, αποᾶ δὲ αέρόγο 'π πιρρῖεπι ψεπίι, 
αἱ οπιηΐῃο Βυο σοηξεγοπᾶπδ 6δῖ, ΑἸΐαπι σοπἐθοΐαγαιι φτοῖ.- 

11 Κενδολιέ, πὶ πὶ ϑδγίδορο 1212. λιϊ, ϑοβιρσησ. δὲ ϑεΐγοῦ. 
εἰογὶ ». 86». πανῆρες Ἰϑρετε ταᾶνοϊξ, ηποᾶ γνοσαθοϊαπι τατῖας, 
Ὧοπ 5818 1π|6}]ὁρ6η8, ΓΤ πα 6 δἰ πα] τοάἀτπο ἀδοεσρῖας, 
ξεειϊπδηδ Πρ γατίπβ ἱπ πονηρὸν πιυϊανοτῖῖ. - ὌΡΌ. Μίοδ. ἢ, 

. διὰ τὰ πονηρα. Μιάεοιυν Ἰερῖ886 ἮΡΕ. - ΜῊΌ, πεαξεξοιε. 
1 Ι, 4, ἘΧ, ιν. ΧΙ͂Ν, 20. - ΠΡῚ23 ἔοσπι, ΟΣ 153, αἰίαπὶ σε. 
πώ. Ῥτον. ΥἹΙ, δ. - ῸΡ, πιοδεδέξα, ἨδΔΌ. 1, 13. ὉΔῚ ἴϑαιεη 
Ῥτο πονηροὺς Ἰδροζα πιο πόνους, 4φποά 4) Βαρδιξ. -- 5..ν, 
᾿οίογ, Ῥτον. ΧΨΥ͂, ,. 660. Οοπιρί. δὶ πονηρὸς ἐδὲ 1. 4. λυπηρΊς. 
- ΝΒ, φέοίοπέιδ. ἴεδ, ΧΧΧΥ͂, 9. πονηρα θηρία, δαενας ὃ6- 
οιῖϊαε. - πῶ. ἀἄμγα. Ἰαᾶ, 1], 19. 560. Οχοη. Κζέα ἄμγα δὐὶ 

᾿ΠἸαϑρεγα δϑὶ οχ βἴ1]ο 58. ρεγρογϑίέαδ, ἐπιρίσέαδ. - 5, τεαρηιϑ. 
4 ὕῬαι. ΧΧΙ͂, 16. ἐν μαλακίᾳ πονηῤᾷ, ἴπποτρο πιαξέσπο. ἘΠὶ 
ποῖ 9)ὰὴ ἸερΟΥΌΣΝΣ, 4π86 ἔπ1: Ἴγοπυπέξ δὸ ἤβέοξέξ σοπὶοδοῖθτα, 
᾿οἃ βοπϑῦπι ΘΧΡγεδβουιηῖ, - ΜῊ : ἥν ὴ. σοι. ΧΧΥΤΙΙ, 8. ὅτι 
πονηραὶ εἰσὶν αἱ θυγατέρες χαναὰν ἐναντίον ἐσαὰπ, Ἀ. 6. ηαοὰ 
᾿δέερέέοογεπε διῖαο ΟΒδηδδη 1ϑ8δοο. σομπος. ΧΧΧΥ͂ΤΙ, 10. 32. 
ϑηρίὸν πονηρὸν, δεθῖϊα πιαΐα δυῖϑαερα. Οεπ. ΧΙ,ΥΊΠΙ, 9. μι- 
«ραὶ καὶ πονηραὶ ζ' ὄνασεν αἱ ἡμέραι, Ῥαυοὶ εἰ ἀσγμπιποεὶ 
ξαοτυῶὶ ἀΐε6. ΕἘποά, ΧΧΧΙΠΙΙ, 4. ἀκούσας ὅ λαὸς τὸ ῥῆμα τὸ πο 
νηρὸν τοῦτο, δυᾶ᾽δηβ Ρορυ}085 νϑυθΌπι ὨοΟσδ πιδπ, Β. 6. ἐπ- 

᾿Π ΚΞ.ΑΚγαέιμη, δὲ ἰογγίδίθ. Ὑιάα οἰ 1ος. ΧΧΤΙΙ͂, .6. Ναι. ΧΙ, Ι, 
᾿γοχγύζων πονηρά, ψυϊΐρο νφείαπῖ: ὑπρὲδ πιργπρμγαηδ. ϑ6ἃ ρο- 

, 68 αυοαπ6 νογῖΐ; εἷδ ἐείποτὲθ ῥαδογθ φπιδγαπέσα, Τ θαῖ; ΕΥ͂, 5. 
᾿ ποιήσετε τὸ πονηρὸν, 850. πράχμα, ἔλοϊοτῖα πιά] απι. Οοηξ, [0.1], 
1. 8. υδἱ δἀάϊξυν πράγμα. Ὥδυς, ΧΧΊΙ, χά. εἰ 10. ὄνομα πονη- ᾿ 

ὃν, ποπιθη γπαίμπι, Ὦ. 6. πιαΐμα γίωποῦ, Ὑιὰς οἱ ΝΒ αι, ΥἹ, 
τό. Νεδεπι. {Π,.2. διὼ τέ τὸ πρόσωπόν σου τὸ πονηρόν; 4υᾶτο 
νσυϊῖυδ τους πιαΐα 86 λαδοξ Ὦ, 8. οὐτ νυ] 65 δἄδο ἐγέβεἑ 2 Το. 
ΤΙ, 7. ἕλκει πονηρῷ. Ἐξμέφ. μέσον Ῥοδδέπιο, οἐγελτοπέμα ἴῃ (α»- 
ἔοσπα ῬΡ. Ρ. γ7. οἃ, Πιπὶὲ πονήρῳ Ὠῖο Ἰορϑὴ ἄσππι τηοτποῖ. Ρὲ. 
ΧΧΧΥῚ, 20. ἐν καιρῷ πονηρῷ, ἴῃ ἴοπιροτα οσαἐαπιξέοδο, νοὶ: 
4υο 4υΐ8 πιαΐα ρμαϊέξαγ. Μιάς δὲ ΟΟ8 6). ΙΧ, 12. Απιοδ. Υ,, 15. 
ΜΠ ΟΔ. 1, 5. οἷ οοῇ, δ:τδο. 1,1, ι6. Ῥε. ΧΙ, 1. ἐν ἡμέρα πονηρᾷ; 

ἴῃ ἀἰο οσαἰαπιίέοθο. Ψιᾶθ Ε Ρ6. ΧΗΥΠΠΙ, 5. ΧΟΙΠ, 15. Ιδγθο. 
ΧΥ͂ΊΙ, 1γ. Ομνγξοφδέοπιμδ ἴῃ Ῥδ. ΧῚ ἸΧ, πονηρὰν ἡμέραν ἡ γραφὴ 

᾿καλεῖ τὴν τῶν συμφορῶν, τὴν τῶν πολασεων, τὴν τῶν περιστα- 
σέων. ίάο ΄φυοᾳυθ ϑιέδαπι ἰῃ ἡμέῤα- πονηρά. Ῥ8. ΤΧΧΥΠ, 
δά. δι᾿ ἀγγέλων πυνηρῶν., Ὦ. 6. πακούντων, υἴ ϑγπινπαολμα τοοὶθ 
᾿τδηρευῖε, ΤΑδοσονέδεεδ, ἡ ΘΑ 6 608 ἰϊα ἀϊοῖοδβ ραῖδι, αυδϑὶ τοὺς 
πόνους καὶ ὀδύνας ἐνεργοῦντας. ΟΟΒΘΙ. ἴ, 15. περισπασμὸν πονη" 
ρῦν, ἀϊδιταοιῖοη δι πιοξεϑέαπ. Ὑὶάθ οὲ ΟΟ86]. ΓΥ͂, 8.- Υ, 15, 
οογοῖ. πονηρῦν", ἐπίπονον, κακοπαϑῆ. Οοηξ, ““νἱοφέορῆ, Ῥέμι. 

«ὦ» 
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᾿᾿ ΠΟΝΗΡΟΣ ΠὉὃὖ - ἷ ἐλΠΡ̓Ρ̓᾽:Ὶ ἀκ 

ν. 352. ὩΌῚ πονηρὸν τὸ φορτίον ο8ῖ οπμε σγᾶφνθ εἔ πιοζοφέμτ. - 
»»Ὸὺ ηβῃ. Ρὸξ ὁσδδίη δα 91, ἃ Ῥ»Ὸ οδδὶὰ, Κγαπφρεπαο. Ῥτον... 
ΧΙ, ,)58. Ἡϊο]ορετυὰῶῖ νὴ, πιαίμδ. - νϑ, πιαέξἑέα. Ἰδυῖ, 
ΧΧΥΤΙΗΙ͂, 20. ἸΙοτθαι, ΧΧΊΙΠΪ, 2. - ΨΚ, δοσίδ, απιαδέμθ. ἨοΒ8.᾽ 
111,... Ηΐο Ἰεβογάηϊ »ἢ. -- πὴ Ἢ, ράδοο. Ἠὼοϑ. ΧΙ], 1. πονηρὸν - 
πνεῦμα, 1 δὐπιοάοτι ἑποομαοᾶδ Ἰερβουπε 9 ἔόδηιϊϊπ. ἃ ᾿ 
Ὁ. - ἔπϑὴ, ραδίον. 166,10], 11. πονηροὶ. 1, δροταπε ΠΩ ), ὧδ 
1δηι Ορδόγνανιι δά ἢ.], Ἰέσγοηγπιμα, ουἷοβ γοῦρὰ Ἰλυἄανιὶ “7οπέ- 
Ζαμοονῖτδι, -- ἜΡᾺ, ἑαπέμεπι, 165. ΧΧΥΤΙΙ, 190. γὲιάθ δυρτα 8. 
ν, ἐλπίς. :- νῶν, ἐπιηργοῦμο, ἃ ϑδῃι. ΕΝ, 11. ἴ68. 1111, 9. - 
ὦ, λογγέαμδι ἰεγε. ΧΧΙ͂Χ, χ7. Ἰιορλίυξ ρτδόϊογοα ἴο". 
ΧΧΧΙΨΝ,, 6, υδὲὶ τοὺς πονηροὺς πὶδὶ} βεδει ἦῃ ἰοχιὰ Ὠδθτ, 
ιοᾶ οἱ τϑϑροπδραί. ξε6. ΧΧΧ,, 4. πονηροὶ Ροδῖ ἄγγελοι 6 86- 
τὸ ογδιομδβ 46 δυο δάδἑάοτιῖ. ὙΙάδ ν'ὶ 1. δὲ 2. ΕὈτξδϑβθ 
ἴδτηθ οοπτποῖ ἢ8δὸ νὸχ νογδίοηθη δ᾽ :π8 ἱπῖογρυοιβ δᾶ΄ 
:Π., Ρῥτὸ φυὸ ἢξη Ἰϑροσῖῖ, Οδεέθ Βοὺ ἄρρᾶγοσχε ραῖΐο 6 νϑγβίοπϑ 

'δγγίαοα, 'π απἃ ΡΤῸ δῶν ἔοτἕ8 886 ἐδροηδη πὶ οτῖς οδῆφ.}.... 

(8 ςουϊθοτυτὰ ΠΠολαοϊῖφ. ϑίταο. ΧΥ͂Υ, 5. ὃ πονηρὸς ἑαυτῷ τίνε 
ἀγαϑὸς ἔσται: ἡμξ πόδ 8666 ἐαμέΐμδ ἐποὶρέξ, δε ον δα αἀναντις 
ἀωγί8 ἐγασέαϊξ σΟΥΡΙ5 διεζέπι, Εὔρα ιόπι {δογαϊέθ ογὶ Ὁ δυξὶ " 
ἄυδαι ΠΟ] τότ τεδοῖδ ἢ πδπὶ π6 αυϊάδπι δ18 ὈΟῺ 8 ἔγυταγ, 
Ἐδῖ ἐῦρο πονηρὸς Ἀ,]. δοταϊάΐα ἀναγμδ. ΟὐΟμδετ. ϑρίοὶϊ, ἽΤ. Ρ. 

Ἀ..χγ0. δ1τ-. ΧΙΝ, 9. οἵ 10. ὀφϑαλμὸς πονηρὸς ᾳϑονερὸς ἕν 
ἄριῳ. ϑ8ῖ:. ΧΧΧΙ͂, τά, μνήσϑητι, ὅτι κακὸν ὀφϑαλμὸς πονηρὸς, 
τεπιδηῖο, 4π04 χεβ τηδ]8 51: ἀσΌ]υβ ἐπνίαμε. ὙιαΘ ΒΌργϑ΄ 8. ν. " 

πονηρεύομαι. Ἰυβῖί. ΨΙΠΙ, γ. οὐκ ἣν ὃς ἐπήνεγκεν ἐπ᾿ αὐτὴν ὁ 
(μα πονηρὸν, ἴδηῖδ. οἰτ8 ογδῖ ῥἱϑῖδθ, τ πϑῆιο ϑᾶπι δαίισι- 
πἰαγὶ να]οτεῖς 60}]. νυ. 8, οἱ ΜΈ, Υ͂, 11. υδῖ δεἰάπι ῥῆμα. 
πονηρὸν οαἰωπιηξαέέοπσπι, ππαΐαχηπὲ τπιογ πε Ὠοῖϊαῖ. Θἰταο. Υ͂, 17. 
κατάγνωσις πονηρὼ ναϊάεργανέδ ροετια. δὶτ, ΧΥΤῚῚ, 12. πονη- 
οὐ, ναϊάα πιέδογα, ἀζοίογοδα εὐ ἱμρσιεδνὶδ, ΨᾺ]ρΡ. πόφέαπι ἐκ α8α ἢ 
Ἰοφαθηᾶτϊ Ἀοτηλποται. Οοπξον φποαυε Βγοξδοϊηοέαάενὶ δρέοξϊα 
Ῥ. 47. 8. ν. ἄρτος. - Νιάξ᾽ 8111 ἐλπὶς εἴ ῥῆμα. 

᾿ΠΟΝΗΡΟΣ ΓΓΝΟΜΑ͂Ι, πιαίως Βοι. Ἴν ». ΝΘ. 
Ἡ, 10... Ξ- ΝΕ Ξ 

ΟῚ ΠΟΝΗΡΟΣ ΕἸ Μ᾿, πιαΐμδ διεπι. ϑθεα ἨΪΡὮ. γοφέστε: 
Ζαοῖο, Θεὰ. ΧΧΧΙΥ͂,, 29. ὡστέ πονηρόν μὲ εἶναν τοῖς κατοικοῦ- 
σι τὴν γῆν, οὐδὲ πονηρὸν εἶναι 65ὲ πιαΐμεπι δὲ ἐπιργοδεπι νἑαίον δ 
εἰ μαξερὶ, νοῦ ἐπνέθεπι 6686. Ὗ΄. δοϊοοθά,. - ΠῚ, Φτχαγαθο- 
ὅγα, ΝεΒδαι ΤΡ, 1, πονηρὸν ἦν αὐτῷ, δἀηπιδάμγη 1ρ516 οὲ6-- 
ῥἰϊομΐέ, ᾿ϑεχαϊτυν δαὶ καὶ ὠργέσθη ἐπιπολύ. - νὴ". 1 ϑαᾶχη.. 
ΥΠΙ, 6. 2 ὅ8πι. ΧΙ, 27. - Πρ» ραρδο, 185, ΕἸΙὟΤ', 1}. οὖν 
ῬτῸ νὴ Ἰοβοταπε Π3}».. δὲ τς. Ἢ εἰ 

'“ΠΟΝΗΡΟῚΝ ΣΥΝΤΕΑ͂ΕΣ' 8, πειαῖωπ ρεγβοῖο. να ἨλΡς 
ΑἸ ὅοη, ΧΙΗ͂Υ͂, δ. " ον ες 



ἀλ5 ΠΟΝΗΡΟΙ͂Σ -- ΠΟΊΝΟΣ 

᾿ς ΠΟΝΗΡΟΝ ΦΑΠ'ΝΕΤΑΙ, πιαίωπα ἱαδέμ, ἸΔλνὺ 
Φκαγίϊεο ἑγα. Νοβϑια. ἸΥ͂, 7.. 6 8. πονηρὸς εἰμὶ. - ὑῶν 
Θεο. ΧΧΧΥΤΙΙ, )0. 1 ὅδωι, ΧΥΠΙ͂, 8, Οδὲὶ ἄλλος διαβεῖ 
ωὠργίσϑη. 1 Ῥαγτ. ΧΧΙῚ, 7. ' . 

- ΠΟΝΗΡΟΙΣ ΤΙΜΩΡΟΥ ΜΕΝΟΣ ΚΡΑΤΑΙΩ͂Σ, τὴ, 
᾿ “παΐμπι. Ῥτον. ΧΧΤΙ, 5. 80. πὴ 46 πιδᾶῖὶο ροεηδᾶσιπι Ὀρρτὶ- 
χαθαϊλ αι ΠΣ ρτΟΡΟδ ἐπεϑ]]χοσυπὲ (00]}. ΧΧΊ, 12.}, δὸ ἀοίπάα 
Ῥοϑὲ πρὸ δάδυο δα α141886 ν᾽ ἀδηῖος ν᾽. 

᾿ς ΚΠΟΝΗΡΟΤΑΤΟΣ, ροδοΐπιδ. Τ)8π. ΠῚ, 32. 460. οοὰ, 
ΟἈέϑ. ἈΒῚ π181} ἐπ τοχῖα Βοῦσ, χϑδρομάεῖ. 

ΠΟΝΗΡΟΦΘΑΜΜΙΟΣ, νιαΐο οοιἶο ρναϑάϊέμε,, Ὦ. 6. ἱπ- 
φίαμδ. ὉΠ ϑᾺ,) πιαέϊρα οομῖο. “4. Ῥχον. ΧΧΙΙ, 6. πονηρο- 

, φθαλμῳ. ΤΙΧΧ 1θῖ: ἀνδρὲ βασμάνῳ, Οὐοπξ, ποίαῖα ἴῃ ν, πο- 
ψηρευύομαι. 

ΤΠΙΟΝΙΚΟΙΣ, :αδονγίοδιδ, πιοϊδδέμθ, ἀοίογοδιεε. Ἀπν, Ἃἷο 
2ον, ΤΠδοα. Ῥτον. ΧΥ͂, ». ΔΊ, αὐυἱὰ δοζίιο δεῖ ἀδ ϑϑῦπιοῃθ, 
πονεκὸς 681 1. 4. λυπηρὸς ἀρὰ 1ΧΧ, 

ΠΟΙ͂ΝΟΣ, ἕαδον, ἴϊ. ηπιοϊσοέέα, οοπέοπεϊο, «οἷον, τπογδιϑ, 
τι ορθδ, φωαδ ἰαδογο δὲδὲ αἰϊχμῖθ ἀαοημέδένέέ, ῥγμοειο ἐαδοτῖδ. 
ὮΝ δὲ σομδῖσ, ἡ, ναπίέαδ. ἃ ϑαα, ΧΥ͂, “5. Ῥδβ. ΙΧ, 40. 16’ 
τε. ἸΤΥ͂, τά, 1,5. - γᾶὰωθ, γοῦμγ. Ῥα. ΤΧΧΥΙΙ, δι. ΟἿΨΥ, 50. 
ἼΩ αἴτοαυθ ]Ἰοοο πόνοι ποϊδὲ Ζέδογοδ οἱεπι οοτέδηέέοπιθ ῥγοοῦθα- 
Ἴοσ. - ἜΝ, δαϊξέϊωπι, ΑἸὰ, γ. ᾿ϑ. -- γὴ, φωδοεξαπέέα, ορεε. 
Ῥτον, ΠῚ, 9. τἰμα τὸν Κύριον ἀπὸ αὧν δικαίων πόνων, ᾿Οπο- 
τὰ δ ουλπτ ἀ6 115, 4μα6 ἃ ἐα ἀοφιέσέέα δμεπὲ ἔαδονο ἐμδέο. Π0- 
ψοῦ θη ΐτῃ Ὦ, 1. δβαπ : ορδὲ ἰαδογθ ρατέαδ (Εἰδλὶ Ῥτὸ πόνων 5οτῖν 
Ῥετδ αὐἱδ τὴ ξ πόρων, 7γωρέμετα, τϑαϊξδιιεπε). Τἴα ϑίταοι 
ΧΙΝ, ,5. οὐχὶ ἑεέρῳ καταλείψεις τοὺς πόνους σου ; ποτιπο ΑἸ ϊοτί 
χα] παι θ8 ορθα ἴμ883 Επ 5::, ΧΧΥΤΙ, 16. ἐστέρησεν αὐτὰς 
τῶν πόνων αὐτῶν, ρτῖνδι 1188 ορέδιιο ετιῖθ, -- δε, πιογδει8. Τεϑ. 
Ἱ, δ. Ἰετδι. ΨΙ, γ. -- 7.35, πιοἐοσεία. Ἰοτοα. ΧΧ, ιδ. -- 
3», Ώδυῖ, ΧΧΥΠΙ, 53. τὸ ἐκφόρια τῆς γῆς σου, καὶ παν- 
τας τοὺς πόνους σου φάγεται ἔθνος, οἴαχι65 ρτονδθῃῖυβ ἴΘΓΓδΘ ἴτι86, 
οἵ οὔνπεβ “γωοΐιδ ἰαδονώπν ξιαονττ σοπδυχηθῦ ΡΟΡΌΪπ8, Υ᾽ άθ 
εἰ Ρε. ΧΧΥΤΙ, δ:. Ῥε. ΟΥ̓ΙΠ, 10. διαρπασάτωσαν αλλύ- 
τριου τοὺς πόνους αὐεοῦ, αἰτὶ ρίαπξ ροτερτῖηὶ σρφ4 ἱρδϑῖι8. 1.9 
εἰ Ιόγεπι. ΧΧ, δ, Ἐχεοῦ. ΧΧΠΙ, 29. - 15, πιάπμδ, εἴ πια- 
7ιιε ξαοέιπι 8. ἀσφιξδέξειγᾳ. ἴα. ΤΟΧΥ, 44. - 2.2, «αἰοΐον. 79ε. 
ὭΧΥ,, τά. κεχράξεσθε διὰ τὸν πόνον τῆς καρδίας ὑμῶν, οἷλ- 

, ΤΑΒ 18 ρτόρτον ἀοίογεπι οοτὰϊς νοϑῖσὶ, ϑγπεπι. 10». ΧΥ͂Ι, 6. 
οὐκ ἐνδώσεε ὁ πόνος μου» ποπταϊα ποῖον ἴΔθὸχ χαθυδ : Ὁδὶ πόνος 
δῖ ἀοίογ 6 σιείμουδι - ὉΜῸ ρᾶτι, ἀοίεπ. Οοη. ΧΧΧΙ͂Ρ, 26. 

. ὅτε ἦσαν ἐν τῷ πόνῳ, οὐαὶ δδδδπὲ ἱπ αοίογδ. -- 35., φιΐα, παπι. 
Ἡαίο ϑηΐηι ραγιΐαβ]δθ σϑϑροηᾶἂδε δἷπθ ἀμρίο πόνος ]000 δ(- 
ἄμποῖο, "9 δαΐπι ἴπ 1, διᾶθι ἐἠπηογδῆι, ἐφΥΓΟΥΕπε, 80 οἰίφοίε 



ΝΣ 
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ξἰππογὶθ δὲ ἔογγον δ. ποῖδε, τἱὖ βογϑογιξδ τη. Οὐὐμοίηαὐδ, ογέξε. 
84 ἢ. 1. ο᾿βεσνανὶϊ, - ΟΝ, πιοέοδέθ 7670. 0. ΤΥ, δ, νῦν δὲ 
ἤκεε ἐπὶ σε πόνος καὶ ἥψατο σου. πατπο Δυΐθηι γαηϊξ 84 ἴα αοέον, 
εἰἰδηρίτιο. Οοπξ, ἀροο. ΧΥ͂Ι, το. 11. ΧΧΙ, 4. Μεογολ. πόνος, 
ἄλγοςν ἐνέργημα ὀδύνης. Οἴσεγο Ἵ΄ μϑουέ, 110. 11. οδρ. τ. ἐπέδν- 
ὁδὲ αἰϊιΐαὶ ἐπέον ἐαδονθπι δέ αἰοέογθπι: δωπὲ  ηξέέπια οπιπέπο, ᾿ 
464] ἐᾳπεοη δ 7 ον ετὲ αἰϊμίά., Ζαδον 68ὲ ζωποίέο φιαφάαπι νεἶ 
απὲπις νοὖ σογρονγὶβ σγαρίογὶδ ορστὲϑ τδὲ πρπεγὶϑ. «Ζ2οἷον αιρέδην 
πιοέμ8 ΠΟΡΕΡ ἐπ ΘΟΥ̓ΡΟΥ͂δ, ὦ ξεηϑέδμα αἰέέπμϑ. Παθα ἀμο αν αδοὶ 
ἐξέ, φμεργπε ΘΟΡΣΟΒΙΟΡ 6δὲ ἐϊππρμα, φασι ποϑέγα, Ὡπὸ ποπὲῃθ 
ἀρροίαπε.,. ΟομΕ, ὩΡογἑποπϊὲ ποῖδ8 δὰ ““εἐέαη. Κῦ. Η. Υ, 6. -᾿ 
ΠΏ, πιογδμδ. 2 Ῥατ. Ὑ], 28. κατὰ πᾶσαν πληγὴν καὶ παντα 
πόνον, ἴπ Οπιηΐ ρ]ρᾶ δὲ οὔπηὶ γπογόο. Ὑιάθ δὲ  Βερ. ΥἹΗ, 
57. - ἴμ2 Ὁ. ἰοίεαι. ΧΧΧ, τᾶ. ΧΙ, 5, ᾿Αἀδάδο ϑγπιπι. 1οὉ. 
ΧΧΧ, 19. Οδὶ ἀοίογσπι 6 πιογδὲδ ποῖαι. ΤΙΟΧΧ Βαῦθπξ μαλα- 
κίαν. Κι. ἀοέογοπι, - ΩΨ, οὐϑέοοέα 8. ἐαγοθν, αἰ Σεῖς, νετιῖο 
Ἡεύγασαθ ἔἤπὲ. Τοῦ. Ν]1, 1. πόνον. [τὰ τι} ἐσ ὑδὰ 
Ἰοφιοπάϊ ΗΡγϑδεοσαμι, 6 400 οαγοεαν 80 οαρέξνέέαδ πὶ μΐνοις 
δΌ1) δέωέιεπε πιΐδογπι ἀὸ ἐγ ϑέξοοπι, πιαία, πεΐδογέαπε ποῖδῖ, 
4086 ποῖξο δἴΐδαι ἢ. }. νοοΐ πόνος δυδιϊοίοη δ 6δῖ, -ρῦϑο, ομμδ. 
Ἐχοά. 11, 11. - ὅν». Νυπι. ΧΧΤΠ, 41. οὐκ ἔσταει μάχϑος ἐν 
"Ιακωβ, οὐδὲ ὀφϑήσεταε πόνος ἐν ̓ ]σραὴλγ» ποπ οτϊ ἀοξατιρδιῖα 
λῃ Ι͂δοοῦ, πδαὺθ ρρϑυθδιῖ πιοίδϑέξα ἴῃ 185τ86]. 16 οι ἴον. 1Π|, 
10, ῬδΌ ὟΙΙ, 15. 17. ΙΧ, 5γ. Ἑδάθαν νοχ ρὴρ βεῦγ. ὉῸ9 τεᾶ- 
ἀοπᾶα ᾳφυοαῦο οβὲ “4 μίας Τοῦ. ΧΥ͂, 35, ΒΔ πόνορ ποῦ ἴδπι 
ἰοίοτεβ Ὡοῖδϊῖ, φιίοδ αἰξᾳιμΐδ ἐρδ6 δογιέϊέ, δθαἷ φειέδιι6 αἰδφα α,ὲ- 
οἶδ, 4. ’ον. ΧΥ͂Ι, 2. παρακλητοὶ πόνων) σοπβοϊδίοχεδ, γηὸ-- 
ἔδεέΐ 8., οὕὔὧἱ Κρ αέμδ ᾿Ἰταπδῖλις, οπσγοδί, Ἦπο ἀθοαὰο ρος 
ποὶ ἰοουβ Ηδβαο. ἴ, 15,01 Ἰφοῖῖο πόνους. 4φιδηι ΚΖ αὐ. Ἔχ εθοῖ, 
80 Ῥτὸ 408 ἱπ Οοπιρί. πόνον Ἰαρίτατ, Ὀτδδξεγθη δ δδὲ ἰθοιϊλοιῖ 
εἀ, “4. ἐπὶ πονηροὺς, 4φυ86 δαλγάέξο νιἀεθαῖαν 6 ϑγγο (ᾳύξ 
άθοὲ ἐπιρὲοϑ) οτῖα, οἵ ἔοτϑδῃι τιδυρίοΐ οΟ]πὶ δάδοτερῖα. διιηΐ 
διιίΐδιῃ πόνου Ὦ. 1. πιαέα εὲ ἐπίμγέαθ 7ογασέξεί ἑἐαῤαθ. -- ὈῸΣ ν 
ἐαδογέοεμφ. Ῥτον. ΧΥ͂Ι, 26. ἀνὴρ ἐν πόνοις, λοπιο ἰαδογέοφμδ. τ΄. 

ιν, Ῥτον. Ὗ, 10. οἱ δὲ σοὶ πόνος εἰς οἴκους ἀλλοτρίους εἰς ἐλ-- ς 
ϑωσε,) ορἕδ δυΐῖρῃῃ ἴῃδθ ἴῃ ἀοιιυβ ρμεγοβτίπδβ νοηΐδηῖ. - 
ΠΌΡΕ.  γ0 68 Ορογᾷβ. ἴε6. ΧΙ ΪΧ, 4. - 25, σοπέορηέο. Ῥ58. ΤΟΥ͂, 
χο.Ἰαχία 6ἃ. ἤοπι. ἀνομία καὶ πόνος ἐν μέσῳ αὐτῆς, ἰοϊᾳυϊταβ 
οἰ οοπέοηξϊο ἴτι ταϑάϊο δἰιὰ8. ϑὲπι)λῖος ἀ6 ρώρπα νσοσθίὰ τἰϑὺ1- 
Ῥϑὶ Πεγοαοέμε 110. Ὑ11. ν. δορ. εὲ 10. ἼΠΙ. ρ. δ59. Ὑ᾽άθ 
αρλοϊξ ἀπποέαέέ. οας δοεῖοπι αὐ 8. 8. ». θ6δ. -- ΒΌΠῸ Ρ]αΣ, 
σπιογ ὲ. Ἰοτει. ΧΙΥ͂, ι8. Ιυἀ118. Υ, 11. ἐν πόγῳ. ζ μέρ αι: ἐπ 
ἐμέο. Τ6ρὶκ πηλῷ, φυοά δὲ παιδὶ οὐ δεφθθως καὶ πλίνϑῳ ῥταδἔρ- 
σϑηάυση νἱἀοῖωτ, ϑίταο. ΧΙ, 21. πόνῳ, ἰαδογα. ἐἰδὲ α εο οοηϑέξ» 
ἐμέο, Κ᾽ μέρ. ἐπ’ ἰοδο ἐμο, Ἀθὶ πομ Ἰερὶῖ τόπῳ, δε ὕθη6 βειδυμτβ 
ΘΧΡτδϑδιῖ, ϑᾶρ. Χ, το. οὐνέξέαα. 8.1. ΧΧΧΥΊΠ, χ. ποτα» 
88}. ΠΙ,.χ5. ὩΡὶ πόνος ἀδοροτα »σῃστθο 8. οοπομδέέω ἀλοῖτας. Υλάϊ 
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ΦΌΡΤΙΘ, δ. ν. Ἰἷκ. ϑ8ιν. ΧΙΝ, 15, πόνοι, ἡμαδ ὁρογαὰ δὲ ἰαδογα 
σοπιράγαΐα δατέ, Ορδ8, ροσοσδδίοπϑο. ϑὶτ. ΧΧΥΠ, 15. πόνοι, 
Ῥτγαεπιία ἰαδονπι. ά Νῖίαοο. 1, 4. υδὲ πόνος, εῖ Ἰδοῖῖο β8ηᾶ 6δὲ, 
γεέπεζμπι ἀοέονἐδ' ἀολασγμεπίπαγεπε δεγϑιπι ἀοῖαθιε, 10. ν, 9. πό- 
ψοι, ἐογπιθηέα, ογμοίαίμδ, ϑίταο. ΧΧΧΨΥΠΙ, 30. πόνος οὐπὶ »- 
σος ςαπξυπάϊυν ἰη οοὐά, Μ558. Οοπῇ, φύοψφυς ΧΧΧΥΠΗΙ, γ. 
“ἜΝ ΠΟΝΩ͂, ἘΜ“ ΜΠ", ἐπ ἰαδονο 8. ἀἰοίογφ σιεπδ. γ5λ) ρατε, 
᾿ῬΔΒ; ρίαρα αϑέεοέμϑ, 166. 1.11, 4, ᾿ 

ΠΟ᾽ΝΟΣ ΤΩ͂Ν “' Δ“ΝΩΝ ,» 5, οἷον ραγέωγ θη ἐέξεπε. 
Το ΤΧΥ͂Ι, γ. ϑῖο δὲ 5βοδ ἴἢ ᾿ΐπραα γογῆδου]α νοῦ “τδεὶέ ατὸ 
80 Θπνι8, ΨΥ, Ο. ἴῃ ἔοσηι]δ τϑοδρῖδ: ἐπ οἷ᾽ “Ἵγδοὶέ δ6ὲπ. 

ΠΟΝΤΟΒΡΟΧΟΣ, πιανὶ διδηιογδθ. 5. Μίαοο. ΥἹ, 4 
ποντοβρύχους ἀπώλεσας, πιαγὲ ομδηιογδοο ροτἀϊἀϊδι!. Τεεγοῖ.. 
ποντοβρόχους. ὑπὸ ϑαλάσσης βρεχομένους. ἴία αἱ διεξάαα. 

ΠΟΝΤΟΣ,. ροπέωδ, πιαγθ "οὮμ, ποπιθη τερίοηΐδ. 
Ι'ϑγπιπι. σθῃ. ΧΙ, 1. - Βίπη, αδγοσωδ, Ἐπρά. ΧΥ͂, 5. πόντῳ 
ἐκάλυψεν αὐτοὺς, πιαγὲ τοχὶξ 1108. διξααδ: πόντος, κυρίως 
μὲν ὦ ἔνδον τῆς Χεβῥονήσονυ καὶ τοῦ Εὐξεένου (166. ὁ Οἴο96. Βτανν. 
Χεῤῥονήσου, ὃ καὶ δύξεινος) καλούμενος, καταχρηστικῦς ϑὲ 
πᾶσα ἡ, θάλασσα. Ἡδεγολ, πόντος, ϑάλασσα, πέλαγος. 

᾿ ΠΟΝΤΟΠΟΡΕ΄ δὲ, }θν ροπέμπι σγασιῆον, πιαγε ρογνασο 
δθὺ 6670, πιὰ ἐγᾶπδθο. Ὼ) 303) ἐπ οογαἶθ πιαγίδει Ῥτον. 
ΧΧΧ,, 19. τρίβους νηὸς ποντοπορούσης, 5Θπιϊῖ88 πανΐ8 πεαγα ρε)- 
ΘὨΤΥ γι. Ἐερηίον ῥΥδοίοσεα δρυὰ οπιον. ἢ]. ἡ. 72. οἱ Βωγὲρ. 
Ἡδοιδ. ν15. 446. Ἠεεγοΐ. ποντοπόρος, πέλαγος διαπορευομένη)» 
πέλαγοδρόμος. 

ΠΟΡΕΙ͂Α͂, Ῥνοξεοεξίο, ἐποσϑϑι, ἑέεν, νέα. τῆλε, να. ϑγπιενε. 
Ῥ,, ΧΧΙ͂Κ, 4. - ᾿Ἀγ22, ἐσγπιένιιια. ΝαμΙ. ΧΧΙ, α5. 660. οὐ. 4) 
ἘΡῚ ἴδιο Ἰϑοϊδο πουρδῶν δἴηθ ἀπδῖο οἵδ ὁδὲ ἐχ ὁρίων, ηαυοᾶ 
χοϊιαυΐ Πδτὶ μαρεπῖ, - ΣΧ Ν ἑποσδεδι σία. Ῥδ. Τ,ΓΡΚΧΥΎΙ, 46.’ 
ἐϑεωρήϑησαν αἱ πορεῖαϊ σου, ὃ ϑεὸν » ἄὲ πορεῖαι τοῦ ϑεοῦ μου 
τοῦ βασιλέως τοῦ ἐν τῷ ἁγίῳ, νἱἀοθαπιοσ νἱδο ἴυ80, ο Ὦδυδ, 
Υἷδς Πεὶ τηοὶ τορὶς., αἰ ἰὰ δδποίμιδσειο: δὲ πόοπ}}}16 πορεῖαθο 

ος δὺπε ὀχροάέξέοπες δοίέοασ, ηιοὸ δοηϑὰ οσουστις ἀρτὰ οροαϊέαν. 
1Π|, 6. οἰ Χοπορλ. Αἰρεοὶί. ἵ, 16, Οοπέ. δὲτ. 1, 5. δ». 1Π|, 5. 
πορείας. Οἰοδ6. 8. χα Οαπείοα ϑονγὲρε. δὰ Β. 1. τοϑρὶοἰθβῖαβ.- 
Ῥθτ πορίαν εἴ ἐμπορίαν, πιογοαέμγαπει, ἰοϊετρτοϊδπξυσ,  ἤδογοῖ. 
αἴ πορεῖαν, αἱ ὁδοί. Ναὶ. ΤΙ, 56. ἀσϑενήσουσιν ἐν τῇ πορείᾳ 
αὐτῶν, ἰχαβχτχοϊ ὁσθξ ἴῃ ἐέέπογθ δ8Ὲ0ο. ὄγπιπι. Ῥτον. ΧΧΧΙΕ, 
27. πορείας. « Ἰὼ ἢὐὴ Ρατῖ., ἀπιδιέατιϑ ἐπιέοργε. Ῥτον. 1, σ. 
τὴν πορείαν αὐτῶν, Ἐδὶ ρτὸ τῸ "5. πὸ Ἰοβϑειιτξ ΒΞ 555}. - ἩῸΝ 
ἔπβη. ἀπιδμίαπαο. ἴφα. ΠῚ. 16. - 3 τπβη. ἃ 2". ἴοι. ΕΙΣ 
41. ἡφμ. Τλοοά. Ῥτον. ΧΧΧ, 20. - ἢ)π5. Νοβδϑι, Π, 6. 
Του. 11], 5. ά, ὡσεὶ πορείας ὁδοῦ τριῶν ἡμερῶν, ἰκίποτο οἰξοῖῖοε 
ἐτίπτο ἀΐοτγυπι. ᾿- ἈΧΊΌ, κίδωϑ. Νύαι. ΧΧΧΊΙΤΙ, 2. - ὥπολδὸ 
ἤρατι, ῬΔΆ. ἔοσιω. ἀρρβϑεία.: ἴοτοτα, ΧΥ͂ΤΠ, 16, τρίβους οὐκ ἔχον- 
τὰς ὁδὸν εἰς πορείαν, δοιλῖϊαδ ποι ΒαΡομῖοδ υἱδηὶ δὲ ἰϊοξς. -- 
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᾿Πἀ58) ἔγαγιδοο. ΝΑΒ. 1, 8, Ἠδδ. .11ΠΙ, 9. γιχοδίᾳυο νἱάοπεαν 
Ἰερὶ886 ἼὩ».  ατακλυσμὸς πορείας Ναπι. 1, ὅδ. 6δὲ οὐἰὐῥιεύξεπι 
ἀγαπδέδγιδ. “ ΠΌΒ, οἰαμάμδι Ῥχον. ΧΧΥῚ, ν. - ΗἨίς Ἱεροέππξ 
πῶ, ἐγαπδέξμδ. - ἜΣ, σγσοθμα, Τότϑιι. Χ, 4ὅ. οὐδὲ ἀνὴρ πορεύ- 
σειαιγ καὶ κατορϑοσδι πορείαν αὐτοῦ, πόηπθ νἱν δῖ, οἵ ἀϊτιροξ, 
νίδη δαδιν, ἢ. 6. πο ρϑηθεῖ δὺ Βοιγίῃἰβ νοϊυπίαϊθ, ᾳυδῖας 
διοοθδδὺδ ΒΑΡῚΚΩΥΙ διηϊ δἷμ8 οοηδὲιβ, - ἔριω, ογωδ. Ῥτον. 
ΧΧΥ͂Ι, γ. ἘΝῚ πορεία εδὲ απομέέαα ομπα οὲ σγασϊέαπαϊ, Ῥτδδ- 
ἴοτεα Ἰορίϊωος δρυὰά δκγημπιαοΐδμπ,. Ῥῷ. ΧΙ, , 2. ὈΌῚ ἴαπιθα 
γεῦθὰ τῆς πρὸς τὸν θεὸν πορείας, 4086 δὰ ΚΠ ὩΛῸΝ τϑῖυ]τξ 
ἸΜοπιζαμοοηῖμδ, που δυοὲ δγπυμαολέ, δοἃ ᾿Ἰρϑοὶυ5 Αμδεδέξ νοτ- 
δἰουΐβ Α]6χ. πρός σὲ ὁ ϑεὸς ὀχρ]οαμάδο ρταῖα δἀ ἐξα. 4 Μίδου. 
1Π|, ὃ. ἐποιεῖτο τὴν πορείαν» ἐέον ξαοίοναι, Ὑίἀς 'εἰ 2 Νῖδοο. 
ΧΙ, ᾿0. ϑῖγδο 1, δ. ὩΡὶ ἀθ 0)6εο ἀϊοίζων: αἱ' πορεῖαε αὐτοῦ 
ἐντολαὶ αἰώνιοι γ ῥγαδοερέα οἷὰς δυπὶ τιδη ἀεί δεΐϑγῃδ, 4086 
80. 80 δοῖθσῃο Ββοιδηΐρυδ ἀφβιϊηανὶῖ δαρίεητία Ὠεϊ. δ1με18Ά. ᾿ 
οἂἱ ἢ), 1. πορεία δὰ ται αἰοπθπι μόΡτ. ἩΥῚ ἐοῷ69, ῥγαδοσρία, 
4:86 οἴΐᾳιι ταῦ. νέαό ἀϊσπηίιν. Οομῖ, ϑγον, 83. ΧΙ], τοϑ. 
ΧΙΥ͂Ι, 52.. ϑαρ. 1Π], 5, ἐχίέμθ 6 νἱέα, ποῦ8. ΤΟ. Χ, ι΄. αἱ 
ἡμέραν τῆς πορεέας, ἴἰδιηρυδ, 400 ἐϊδτ ἃῦ ρ80 ϑρβοϊνοπάυπι 
ογαῖ, δῖ δΌδοϊνὶ ροϊδιδῖ. 

ΠΟΡΕΖΟΝ, «ἐλέομέμπι,, διε δὲαέεπι ἐξ πογέθ. ἌΥΞ.», ἐπι-- 
»ιοπέμπι. Οοα, ΧΙ, 19.. γεμίσατε τὰ πορεῖα (860. ΑἸά. ΑἸ 
Ἰδεὶ φορεῖα οἴ φορτία.) ὑμῶν, ᾿ρ]οῖο »νολίομέα Ὑεκῖτα. ϑμέαάαδ: 
πορεῖα, τὰ εἰς πορείαν χρήσιμα. ᾿ ᾿. 

ΠΟΡΕΥΟΜΖ7, ρῥγοϊβοίϑοον, ἑἐΐον ζαοῖο, το, αὖδοα,! ναόο- 
Ἤν ομα] ἃ. ἀρ, Ὅδῃ. [ΡΝ 84. - ὕὉηε ομα]ὰ, Ἐπάν. ΙΥ͂, 5. Υ, ὦ 
ὃ. 15, - ἡ, σοπρτομο. ΟΟΒΕΙ. 11, 26. Τία Βέοϊέμο. ϑ6ὰ ἰδὲ 
προσϑεῖναν Ῥοῖλῖυδ Ἰορίτοτ, - ΜΙ5, νοηέο. θη. ΧΧΧΥΤΙ, 20. 
Νυη. ΧΧΧΗ͂, 6. Ὥρος, ΧΙ, 29. - ὅπ, 7 αδεαο. ΖδοΣ. χὲ 
ὃ. αἱ ψυχαὶ αὐτῶν ἐπορεένοντο ἐπ᾿ ἐμέ. 1,οοῖῖο ἀροτῖο νἱιίοεξα. 
Ἀδροποαάυχῃ 6δὲ ἐπωρόοντο. αποὰ 4111} Βα 6πε, - "γ21ν», ἀοφίμαγ. 
“4. ϑγπωπ. Τλεοα. Ῥτον. ΧΧΊ, “8. Ασσορεσαῶς "5 ἢ ποτίολθ 
ἐμοοπάϊ, οἱ Ἰαρϑτοην ἰὰ οοπὶ υβμαῖλοιο Ῥαδὶ. -- ἨἸὴ οἰ 814. Εδάε, 
ΨΙ], τῶ. -- Ἠλ)1η ΗἸΡΒ. ἃ η"». Εζϑοι. ΧΧΧΙΙ, 4, - ηὐνηη ΗίρΆ. 
πιο, ἑηπονο. ΤΠοού. ΟΙΧΧ Τοῦ. ΧΧΙΧ, 20. υδἱ πορεύεσθαυ 
ποῖδεδ ψγοργδεδμα ὕασογο, ργογοογο; ἵμὶρ. ἱπδέαμγαδίξμν. - 
Ἐπ: ἩπΏΠ, ΕΚ]. εὐ ἩπΡ. Ὅδ6η. ΨΙ1, 8. ἐνεδίδου τὸ ὕδωρ, 
πορευόμενον ἀπὸ τῆς γῆς, τεναϊτῖοροῖ ἀηυδ, αδέδηϑ ἀθἴοστα. ὙΊὰθ 
εἴ ν. 6. Οοη. ΧΧΙ͂Υ, 42. τὴν ὁδὸν μου, ἣν νῦν ἐγὼ πορεύσομαι 
ἐπ᾿ αὐτὴν, νἱδια πιδδτι, 408 ΠΩ 6ρὸ ἴδο, Οει. ΧΧΥ͂, 52. 
ἐδοὺ ἐγὼ πορεύομαι τελευτῷν, δῦο6 6ροὸ γδᾶο δὲ τηονεηάυαι, 

. 8. πεῖ ΤΠΟΥ ἐγ 8 δεπι, ἃ ϑδτα. ΧΙΝ, 10. ἦχος ἐν τῇ παρὲμ- 
βολῇ τῶν ἀλλοφύλων. ἐπορεύετο πορευόμενος, ϑοινδ ἴῃ οδοῖτίϑ 
ΔΙ ̓ ϑοΣρ οι δτΌπι Ογδδοσηἷο σγοδοὺδαξ. 4 ϑδια, 111, .. ὁ οἶκος 
“αβὶδ ἐπορεύετο καὶ. ἐκραταιοῦτο, καὶ ὃ οἶκος Σαοὺλ ἐπορεύετο καὶ 
ησϑέρεε, ἀομῦε Ὠεγιάϊε πισρὶς πιαρίσφωδ ἱᾳαγφλεεοοραε, εἰ 
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ἀουνιε 54] μια ὲθ χπαρίδηιε ἃἀο Ὁ 1 τα Ρδίασ. Οοπξ, Αοῖ. ΓΧ, 5:. 
οἱ δεν Ν. 7. 5. ἢ. ν. 1 ὅϑδ. ΧΥ͂ΙΙ, τά. ἐπορεύϑηδαν ὀπίσω 
Σαουλ, ἰϑδηῖ ροβῖ ϑδῦϊυπι, δϑαυθθαπίυς ϑαυϊαπ. Ὑιάο εἴ 
Τότθιν. Π, ὃ. .χ5. ΝΠ], 8. ΥὙΠ|, 2. ἐὲ οομέ, 1,.ὰο. ΧΧΙ, 8., 1 Ἀδξ. 
ἹΠ, 2. πορεύομαι ἐν ὁδῷ πάσης τῆς γῆς, αὖδο νὲα οπινριὲδ ἐδγΓαθ, 
86: αἰδοοηῖο, φμο 5οἐδγιδ πιογέαΐδα οπῖπθο, Ὦ. 6. πιοσ πιογίεπο. 
εἶεεπι πιϊδὲ ογέέ. ΟΟὨΕ. Το». ΧΥ͂Ι, 22. 51ς οἱ ρσοῦδῃοϑβ βου ρίοσϑ. 
δτδροοδ οἵ Ἰαϊϊποβ Ρ6Υ ΘΌΡΒΘΟν δηλαπι ἀδπογέα Ἰοαοΐ οδἴεπάπηξ 
δοοίοτοα ἰδυάδιιὶ 7 οίδο δὰ 1,πὸ. ΧΧΙΠ, 22. ρ. γ55. Οουΐον οὲ 
Εἰδηόγει δὰ Το. ΧΙΠ, 53. Ρ. 2)4:. Ῥδ. ΟΙΝ, 4ο. ἐπορεύϑησαν 
ἂν ἀνύδροις ποταμοὶ, βωεδαπέ ἴῃ Ἰοοὶδ δε ἀ18 βυπιπα, [τὸ ἀρυὰ 
«Ἡονοάδοειεπι 110. 1. ο. γό. ποταμοὶ πορεύονται, Βανί ,ωμπί. 
Νόδεν. ΨΊ, ». ἐπιστολαὶ ἐπορεύονεο πρὸς τοβίαν, Θδρίδβιο]δα 
γπδέἐοθαπέμν δὰ Τοθίδων. δῖο πορεῦσαε ἐδῖὶ πέμψαι Ηεογολίο. 
Οοπῇ, 4υ86 ἐχ ϑορλοοέἑα Εἰσοένα ν. 802. ἠοῖαι 411δενἐὲ πα Οὐδε, 
Ῥλέϊοῖ. ἐπ. Ν. Τ. ν. 2οά. ἙἜπδοΒ. Υ', 6. ἐν τοῖς νόμοις μου οὐκ 

, ἀπορεύϑησαν ἐν αὐτοῖς, ἴῃ Ἰορὶραβ πιαῖβ ποῦ διαυϊαταῖ. Αἀάθ 
ἃ ὅ8πι. ΧΙΨ, 46. ὩΡὶ πορεύεσθαι ἀθ πιο ἀδυτρδξαπι ποῖδξ 
εἴδυι γ᾽ 9. αομονο. ὅγπιπι. Οϑῃ. ΧΥ͂, 2. πὶ ποῖαι ,πογὲ, [αξὶῷ 
δοποοαΐδγθ, 0011. πιο. ΧΧΤΙ, 22...- ΝΠ. ἩδΠ, 60 6ο. Οδῃξ. Π,11. - 
ἩΝπ ἪΝ 60 δωπαάϊο. Οου. ΧΧΧΙ, 80. κ 586. ΥἹΙ, 12. - ΝΠ, ἐξο, 
ἅς. Μιχιδ. κι δι. ΧΙ, “6. Ηἰς Ἰθρόγαπε ηὖπ. - "π ΗΊΡΒ. ἃ 
»η, πιαίααοίο. Οϑα. ΧΙ͂Χ, γ. μὴ πορεύεσϑει Τιορθπάυπι ρο- 
εἴτα πονηρεύεσϑε, οταϊδδα πορδίϊοιίς ρατιίουΐα, - 5305 ΗΠὴΡ. 
χπαοϊιπον. Οου. ΧΧΧΎΙΙ, 15. 860. οὐδ, 42εκ. ἐπορεύοντο. ϑ1η8 
ΔΌΡΙΟ βογθοηθηι ἐπονηρευονὲο, αἴ οοά. Κ΄ἀἐ. ΒαΡεῖ. Τῃ οοὐ, 
Οχου. Ἰεριταν ἐπονηρεύσαντο, φυοά ἴπ ϑολοέϊο ἐπ ρ]ϊοδῖαν ῥὸγ 
ἐδολιεύσαντο. -- 5'ν, μο. ΤΏτοα. ΓΝ, 9. δὲ ποπμ}]δ, ν. ο. ὕαρ» 
Ῥοϊϊιδ, βιαϊτυυτι, ΘῸΒ ῥτὸ 1351», αἰγέωκογεσιε, 16 6.1888 015 Ὁ ὟΝ, 
αδίγε, 56 608 ἰἴὰ ὁχ Ατδδίβϑηιο ἰσϑη δῖ] 886 ἀοουΐξ ϑολεέετιδέμδ 
ζω Ορρ. πιΐη. Ρ. 405. Οδεῖοτυπι ἐπορεύϑησαν Ὦ.1. 6δὲ ρογέσγιμε, 
οοπδιόπιξὲ διδ)μξ, «-- ΓΙ) ϑοογέοῦ. Αἱ, Ἰυὰ, ΧΙΧ, 4. ἐπορεύϑη, ρτὸ 
4υο ἴδοι Ομέλονὲια ἴθ ΜΒιδί. Βγοπι. ΟἹ, 1Π1. Ρ..44γ. βευά 

᾿Ῥεδοῖοσς ταϊίοῃ θα Ἰαροπάσπηι οοπίϊοῖξ ἐπορνεύϑη. ἤμίρσαΐεια ἴἃ- 
τδ δαδοῖ γοέξφιεέέ φαπεν πὰ ξότῖδδδα δ]: 4118 σοπιλοὶαῖ, 606 
Ῥτο 521 Ἰ6βῖ886 π91. - Ἴ5η ῬΙΒ. φοπμδοοῖο. ἃ Ῥατὰὶ]. ΧΧ,, 36. δεά 
Ἰοουδ ἷο δῖπδο ἀπδίο ἔπ πιο άο οαδϑῖ. -- ἢν, 40, απιδιοίο. Ταά. 

. Ἢ, τὰ. ἐπορεύϑησαν ὀπίσω ϑεῶν ἑτέρων, ᾿“απιδιεαγηὲ ροδὲ 1608 
Δ᾽ἰεποβ, Ἐ. 6. σοὐμογιπξ 1108. Ψιαθ οἵ ν,ὶ 19. 1 Βεξ. ΧΙ, 10. 
Ἰοτθια, 11, 5. 1 Άορ. 11, 64. ὁσίως πορεύεσϑαι ἐν τοῖς προῦ- 
τάγμασιν αὐτοῦ, ϑ88ῃοῖθ νένονγο ἰακῖα ργδδοαρία δἰ. Ὗ169 εἴ 
ἘπεοὮ. ΧΙ, 20.. ΧΧ, το. ΧΧΧΥ͂Ι, 27. Ώδη. ΙΧ, 10. οἔ οοῃξ, 
Τιπο.1, 6. ὁὲ 265. Ν. Τ' 5. ἢ. ν.ἴοπ. 1, κ1. ι5. ὈὈὲ 46 πιᾶτὶ "βωοέμο 
πέρ ἀϊοϊξαν, 001]. ϑ8Ρ. ΧΥ͂ΤΙ, .ι8. 442. 1 Ῥαγαὶ. ΧΥ͂ΙΪ, χι1. τοὺ 

πορευϑῆναν μετὰ τῶν πατέρων, τἱἰὸὶ αὔεαο σμης ραέγεδειια, ᾿ι. 6. πιο 
γέανἐδ, “., Ἠῶ) δὲ ΜῈ ἰυποῖίπν, 2 Άορ. Χ, 1... Ἰοέοπι. ΧΙ, 17.5 
μνν, ὅχόο. Ὡποᾷ, ΧΙΥ͂, 8. Γαἀ, 1, χά. δὶ πορεύεσθαι φπρϑάϊ 

ἮΨ 
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δἰοπαπι ζασετα ποὶαῖ, α θαι. ΧΧ, 1... Αἀάο Ταᾶ. ΧΙ, 84. δ᾿ 
“πορεύεσϑαι δδὶ 1... ἐχπορεύεσϑαι, ουτα αῦο 1η οοδά, ρεγπιυῖδ. 
ἔτ, - 55, αἰδϑοοηαῖο. Οατι. ΧΙῚ1ΠΙ|, 5. -- πὺ9 ῬΙΒ. αὐδοίνο.. 
105. ΧΙΧ, 40. Τιερογαπξ 190». - ἤοὺ οὲ ἢ, εἰδὲέ, Ῥτον. ΧΙΙ, - 
,8. ΧΧΙ͂Ψ, 27. ὅγπιπι. Οδηϊ. 1, 8. 1π οὐπδῖδι8 815. 1οοἷ8. ἀ6-- 
ἀυχογυπὲ δ᾽ ἨΠν υὐ δὶς ἐπιρογαῖννεβ πὶ 4], - μον, αἶϑοο," 
ἴεγθῃι. Χ, 2. δεο. οοὐ. “Ἴ6ν. δὶ πορεύεσϑε ν6] 68: πιότὰ ϑιιδιι-.. 
ἄδεῖο ΠΙΡτδσῖ νῈ] 4}1τ|8 Σπτουργαῖὶδ ΒΘ 5ῸΠ), ΘΧΡεϊ ΘΒ [18, ΠΝ δπι. 
οὐαὶ Ὁ 16 6188 ΠΟῚ 688 θυ δὶ πι:]6. -- με ΡΊΒ. φοπιρίθο. αι ἌΘ6ρ. 
ΧΙ, 6. 801]. ροβῖ μὴ, 4υοᾶ . 1. δάνοσ έτος. ῥοείταπι. 
Ῥεγγεοέδ τπιοῖαϊ, οπιΐβδιπι δϑὲ ἢ}, απο, πορ]θοῖα αἰΐθσα νοῦ, 
ΘΧΡΥ β8θυτϊ, -- 9, ργοέγαδο, ἰτδη: δεουμάτιπὶ αυοδάδηι ργο- 
ἔγσαον., 60. Ἰυᾶ. ΧΧ, ὅγ. - Ὡ22, ἀρργορίπιο, ἴοα. ὙΠ, 
11. « ἘΞΝΝ112 Ρ]ητ. Μωδηέα, ἴ65. ΧΙΙΨ, 5. .. ΩΡ, ἐγάηϑ6ο.. 
7οθ. 1Π|, 4. 168. ΧΧΧΤΙΙ, 21. - ἼΞΨ ἼὩν. 166. ΠΙΧΤΙ, 10. - 
9». αφἤήοΐο, νἰγέδιωδ ὁχλαιοδέϊδ δεεπν. ἃ ϑ8θι. Χ ΧΙ, 15. ἐπο- 
ρεύϑη., αἰϊδοσδοὶέ 6 ργοοϊο, 86: διεδαμπκὲξ δ6 ἴῃ Ἰοσθπι β6οτθ. ᾿ 
ἴθ 416 βοθηϊ οαυ88, 4014 νἱτῖδι8 οχβαυβῖυβ οσϑῖ. Ε' στῖ85886. 
4υοαῦθ Ἰερδοάθη ἐπονήϑη δὶ ἠπορεῖτο. - δ), αἀδοοπαο. Τοϑι 
ΧΙΧ, 46. ἃ 885. ΥἹ, 9. 1 Άερ. ΧΙ, 15. » 9», απὲπιὲ (εὐξο: 

φμὲμπι ραξξογ. Ατδθ. ελε ̓  εὔγδιωϑ διεπ. ὅγπιπι. 1ε6. 11, 20. 

ὉΔῚ ϑΌδΡΊΟΟΥ ΡΓῸ ἐπορεύϑησαν τοροποη πηι 6556 ἡπορήϑησαν, 
φυοά Ρεπ6 τεβϑρομάοσι νοοῖ μβόρχαϊοδθ, δὲ δριὰ ΓΧΧ ᾿ριάσθαι 
Ἰερίϊατ, - ΠΧ, ρογάρτγο. 168. 1,ΧΤΠ, 1. - Βηυ), σερογίον. ει 
88πι. 1, 19. ϑὅγγωδ ἴοτθω, ὙΙ1Π, 6. Αἀάς 1οβ. ΧΧΤΙ, ο. δὲ 
ἴατηθη ἐπορεύϑησαν, “πο ΜἭομεβ. δὰ γϑν ταῖς, ϑολαγξεπ- 
δεγσίο δὰ δοᾳυθὴ8 585») Ῥοζίζποτο νἹάθίῃγ. - γὐνὸ, πιξέξο, Δ 
Ἀδρ. 1, 6, Ῥτγδοῖίοσθα ἰορίτυσς δρπὰ ἤηο. 7πέ|. ἃ ϑϑϊὼ. ΧΥ͂, 12. 
ὉΔὶ δασο οδὲ 4 σοπδριγαΐξονσιθ οἴ σοπέμγαξέοπθ, δὸ Ἰεσιαπῖυῖ 
γοῦδα μ86ο: διαβούλιον πορευόμενον καὶ στερεούμενον. πῃ ἴοχῖα 
δοῦτ, ὁπῖαῖ γ ὦ ρ. ΝΝΙδ' πορευόμενον ἐκ ἱμροθξϊα δυο δἀάϊ» 
ἀϊ ἴης., ἄπο ἢΐο σοδ]ποσιπῖϊ νϑυϑοθθ, Εδϑιὶ δυΐεδη; διαβούλιον. 
πορευόμενον οϑπδρέγαξξο. τιρδέογιεπε,, οοπμγαξίο, φᾶς οοέξαϊες 
ἰαείμα φεγρέέ, Ἑσοτῖδεβθ δυΐδθην πορευόμενον δοαπεπῖὶ νοοῖ 
ἐπορεύετο οτἴατα βυῦπι ἄθθοῖ. Βδτθοῖ. 1], 55. πορεύεται ἂθ 
8016, ργοαέέ, ργοοεαέέ. ϑῖταο. ὙΠ, 15. πορεύεσϑαι ἐν ὁδῷ μετὰ 
τινὸς, ζαπιϊίἑανἐέαέοπι. σοπένγαλονγα, οτεπι αἰΐφιεο 8. ΘΟ ΠΈΜΤΙΘΠΕ, 
οἄμδαπι ξασενθ. ϑῖταο. Ὗ, ἃ. τοῦ πορεύεσϑαι ἐν ἐπιθυμίαις καρ» 
δίας σου, Ὦ. 6. υ τ'ναδ Ἰυχῖα οοπουρίϑοοοτ48 οοτάΐδ ἰὺ1. 
Οοπῆ. 1 Ῥεῖσ. ΙΥ͂, 5. οἱ 7 ογοιὶὶ ῬΑοὶ, 8, Ῥι 1. ο. 6. 1 Νίαρο, 
ΥἹ, δ9. τοῦ πορεύεσϑαι τοῖς νομέμοες αὐτῶν Ῥτὸ ἐν τ. ν. α.» δ᾿ 
απιδιίεπέ δὺΐ νίναπε Ἰυχῖα Ἰερεβ δὰαβ. Ὑιὰθ οὲ ι Νίδοο. 
ΥΙ, 25. Τῖὰ σέο 110. 17. ἀδ᾽ Ζερ. ν». 828. πορεύεσϑαι δὲ τὸν 
νομοθέτην δεῖ πρῶτον ταύτῃ, ὅπηπερ ἂν θελήσῃ. ι Νίαοο. ΧΤΠΙ, 
ὅ1. δόλῳ ἐπορεύετο μετὰ "Αντιόχου, ἄδ]οϑ4 αβεδας οαπι Απ- 
Ὥοοδο, δίταο, ΧΧΧΙ, ἃ, ὃς ὀπίσω χρυσίου οὐκ ἐπορεύθη, 4μᾶ 

Ἁ 
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Ῥοϑέ αγωγ ποη απιδιίαέ, Ὦ. 6. Ογοίέο Ἰαϊοτρτεῖα, 4ειὲ 96. 8672 
νωπι 07, ἔχοὶέ ῥσσμπδαθ. ; ' : 

ΑΓ ἍΜΑ ΠΟΡΕΥΟΜ41, οὑπιμὲ ργοβοίδοον. " ΔΣΔ τδι, 
δόπιοπἷο βόπιο. 168. Ε.[Χ,11. ἅμα πορεύσονται. Ἄοτθα μαδο δά- 
ἁηοθηαι δυδρδοίᾶ ἔπστγαῖ 7)οφαδγαίπο, απὶ ἴῃ ποῖ18 δὰ τον» 
οἴομαι Ἶδὲ. Ὦ. ῬΧΌΡΒ. ΒΡ. 241. πωρέσονταν τοϑιϊτυθηάμπι ἴῃ. 
Βϑηΐοθα σοπίθοῖς. Νϑδηι πωρέω 68ῖ :. 4. πένϑω, ἰοδῖα Ζσογολίο, 
οὐϊ ἀρρυΐμιθ τοϑροπάθι ἤδθτ, ἤλΠ. 

ΠΑΡ “Ν ΠΟΡΕΥΌΜΑ͂Τ, ἑέδνιπι ρυρβοίδοον. νυ, γε- 
μεγίον. Θ65. ΧΙΠΗΙ, . τ ὁ ἀν 

ΠΟΡΕΎΟΥ ΚΑΤΟ ΠΙΣΘΕΙΝ ΜΟΎ, ἱποεαο ροδὲ πιο, 
Ἐ. 6. δ Θ6Γ6 176. ἽΠΙ: Ἢ, ἐξδὲ ροσίδα 888 ροεέ. Ῥτον. ΧΧΙΥ͂, 
27. εῖθα Βερχδίοα τοῦθ ἀϊδϑιϊηρυδιἂϑ οοπβασγυμε ἴῃ πῆδπὶ 
ὁπαπτδίΐοτπϑαι γἼΠΜ ἢ), - Υγι46 41101 αἰχμαλωσέα, ἐπερωτάω, 
εὐόδαις, Θὲ σκολιός. ' 

ΠΟΡΕΎΣΙΣ, απιδιαξίο, σγδοοιδ, Ῥγοϊεοεῖο, ἱίέο.. 
πὴ ορδ. σθη. ΧΧΧΙΠ, ιά, Ἐσοτίο μἴο Ἰθρθοσαπε ἩΠ50, 
δυῖ, υὐ Βέοξίο νἱδιπι δδῖ, "3508. 

ΠΟΡΣΎΤΟΝΣ, πισαδέῤῥΕ, ρεγπιεαδεἐῥα, ρογρέμθ, ΡῈ 
“πὶ απιϑωίανγο πιὲα ροίδδέ. 4 Νίδοο. Δ᾽ 21. τὸ πέλαγος πο- 
ρευτὸν θέαϑαι. Ἐοτπνυ]α Ῥτονοσῦ18}16 ἀθ 116. αυΐ 56 οτάἀΐποπι 
ὩΔΙΌΙΔΟΘ ἱὨνΘΙΒΌΓΟΒ ΘΧΙβιϊπιδηῖ, “Δ, αϊέ. ξοελον. ΧΤΙ, «. βασι- 
λεία πορευτὸς, τορᾳιπι μογνϊασι, μετ ᾳυαοὰ αυΐς ταῖο ἔτος 
ἔδοθσθ ροὶϑϑβῖ. : ἜΝ 

ΠΟΡΘΕ Ω, αἴτνιρο, δναγέο, ναβέο, ορρωβηιο. “ιλὺ, δαρῖο. 

- 

τϑγπιπι, Ὥσδυξ. 11, 55. ἐπορϑήσαμεν 5860. οοὰ. 1οϑ, Φοέπι, 4 
,Ἵαοο. ἸΨ, 15. ἐπόρθησεν, ἀεδείῥανέξ. διμάαδ: πορϑήσειας, 
ἕλοις, λάβοις. Ἡδεγοῖ. πορϑεῖν, προνομεύειν, ὀλλύειν. 

ες ΠΟΡΖ ΖΎθ, φμαᾳοδέμπι ζαοΐο, ἔμογον, αοφμΐγο. δὄγπαπι. 
Οοδο). ΙΧ, 11. πορίσαι, ὉΔῚ πὲμιὶ τεβροπάσε ἴῃ ἑέπευ Βοῦτ. 
Μοπεξζαμοοπέμδ Ῥογρόγαπι ἴγϑηδῖη ες γαεδετα ραπϑης. 98}. 
ΧΥ, 12. ἔκ κακοῦ πορέζεεν», ΘΧ μι8]0 ἐμαγαμὲ. Ἡδεγοῖ, πορίζει, 

᾿ ϑιερδαένει. 
. ΠΟΡΙΣΙἝῸΟΙ͂Σ, φμαεσέμδ. ὅδ. ΧΙῚ, χ0. ΧΙ͂Ρ, 2. Οοιῇ, 

χα ΤΊ. ΥΙΊ, δ. θ. ᾿ ᾿ν ᾿ ' 

 ΠΟΡΝΕΙΑ͂, Ζονγπέοαξέο, δοονέαέξο. χθ) ϑοϊσηέέξα, 168.. 
ΧΙΗΊΙΙ, 10. 660. “42ἐ6.. ἘΔ]10Σ, δὰ πρόνοια Ἰοροιρυπι εἰο - 
ΣΉ ρϑεῖ. ἔοδῃι. δοοσέαηα. ἴοτϑηι. 11, 20. - 211) δοογέμηπι. 
ἍΠΊΟΙΝ, 1, 7. - ΟΠ ρΡΙυτ, Οοη. ΧΧΧΥΙΙΠΙ, 24. α Ἀδερ. ΙΧ, 
22. Εποοῖ. ΧΧΠΙΠΙΙ, 12. 29. ΝΒ. Π|Ι, 4. πρὶ πορνεία Ρλξδιγα 
ποῖοατε νἱἀείυτ. - ζπ51. Νπηι ΧΙΨΥ, 55, ΤΙοόγοηι. 1], 2. 0. 

. ΧΗ͂Ι, 27. -- Ὠὴ72. Ἐζϑοῦ, ΧΥ͂Ι, 15. 22. 24. 20. ὅθ0.. Οὐπιερέμε, 
Ἐδ1 Τδοάονοίμδ τὰ πορνεῖα Βαῦοῖ, 10. ΧΧΙΤΙ, 7, Ὧο ἑεραὶ 
δαρίεέΐοπο ἐξδιαίῃέδ Ἰεριῖατς ΤΟΡ. ὟΠΠ1, 7. υδὶ 4}}} ἀ9 ἐπιρμαϊοα 
δὲδιαΐπο οορίζαηξ, Ὦ δ ἑαοϊοέαέγέα, αἱ θ8860Ρ6 ᾿ῃ Υ͂, Τ', ν. ο. οι. 
Ἢ1,5.5.0, 5,, 516 φἴδηι δαρ. ΧΙΥ͂, 12. 1)6 ἐπιρμαξοΐξέα οοναΐδ 

. ϑη  οελδ ἑοτοϊοατίδε δίν ΧΧΥΙ, 9. διωδάαα: ποργείαγ ἢ εἰδωλο- 
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Δατρεία. (Ηἶπο 4ποηπς. δρυὰ ΤοΡ. ΤΥ͂, 15. ἀ6 οοπἱασίο οὔτι 
χα λόγο 6}ϑηδ, ἢ. 6. ΣΤΉΝ » διοϊτ τ.) - πορνεία καὶ ἡ ἀκολα- 
σία παρὰ τὸ πεπωρωμένον ἔχειν τὸν νοῦν. Οομξ, πορνεύω. 

ΥΙΟΡΝΕΖΟΝ, ἐοομδ., ἐπ φιιο δοογέα 86 ῥγοδέξέιξεεέ, ἔμ: 
ΜαΥ, αοπιιδ πεογοίγίδέα. 52, ζογπὲχ, ϑὅγπων, ΤὝλθοα. Ἐν ΖΘΟ, 

ΧΥῚ, 80. 538. - αν, πιογοίγίᾳς. «4. Ἰοοϊ. 1Π|, 5. -- π2Ὁ, ἑἐμρα- 
για». ὅγπιπι, Νυπι, ΧΧΥ͂, δ. Δοδέέῥμο ἰθϊ Ἰεφσὶς πυρένιον, οἷ 
αἰἰηφαοῖ οοἀὐά. μαρδηΐ πυρεῖον. 86 τοοθρίδϑ Ἰϑοξιοηὶ ἔδνοῦ 
Ῥνοςορέμο. Ῥ. 425. δγπιπιαοδμθο ψ6τὸὺ ρῥγονέϊξδιέμην ἐχροδαὶξ. - 
ΣΟ, ἐπόσίφιπι, ἘΖΘΟΒ, ΧΥΎῚ, 24. ὩΔΡὶ τὰ πορνεῖα ἐεπιρέα ἑάοἱὲε 
ἐπ, σκοοίοέο σχδέγμοδα ὨΟϊδῖ, -- Ὠ2), ϑοογεαξίξο, «42, ἘΖ6οΒ. ΧΥΙ, 
29. τὰ πορνεῖα. ϑιΐάᾳε: πορνεῖα, τόπος, ἔνθα αἱ πόρναι διά- 
γον δ: ν 86 δηχὲ ἀοδιιπιῖαᾶ 6 δολού, βίδοεξ δὰ Αγίδέορὰ. απ, 
ν. 118, ; ᾿ 

ΠΟΡΝΕΎΩ, ζονηΐοον,. φοογίον, φᾶ ἑάοία ἀδξοίο. πλγ 
, ἀάδπι. Ῥε., ΓΧΧΙΙ͂, χθ6.. Αἀ πιο Ἰοουπι τοδρίολθιβ δϑιμέααα : 
πορνεία, ἡ εἰδωλολατρεία , καὶ πόρνος, ὁ εἰδωλολάτρης, παρὰ 
τὸ πόῤῥω νεύειν. ᾿Βεωλόϑρευσας πᾶντα τὸν πορνεύοντα ἀπὸ σοῦ, 
ἐμοὶ δὲ τὸ προσκολλᾶσϑαι τῷ Θεῷ αγαϑὸν ἐστι. Ἰάδυι διωώάαδ τα 
ν. ἐξωλόϑρευσας Ῥδ. 1. ο. ΡῬτο πορνεύοντα 8οτὶ θδομἄππι οδμβαῖ 
πορεύοντα. 868 οὔπι δ]ἴ656 οἰΐδῃ ΓΧΧ Τητὶ. Βοῦτ. "31 ῥμδῖ πορ- 
ψεύειν Ἰωϊοτρτοῖδτίὶ βοϊϑδηξ, οοϑηϊθοζοτα οὲμϑ Ἰοοθπν ποῦ ἴπγ6. 
πὶΐ, [τὰ δέεέξειϑ. κι Ῥασ. Ψ, 25. ἴογϑαι 1Π|, δ. ὅδ. ϑγγιμε. Απρε.. 
ΨΙ], χ7. υδϑὲ νά; Μοπξ. Οοπέεν οἐΐαπι 4086 ποῖανὶ 6χ [υὐ. 
ΧΙΧ, 2. ἴῃ πορεύυμαι. - ἜἜΧ". 7πη0. Ἰυά, ΠΠ| χ6. 01 ἴατῖθὰ 
ἐπόρνευσαν τοἰϊπὶ νἱάφίυν ἱπορῖο ἰοσο ροδίϊζαπι 6666, ταξεγοῖ- 
ἄἂυπι Ὠδπῖρο δὰ 5} ν. 17. υὐδὶ 48 βἰαίη δσθ μ}8]1ϊ, δθαοίοτοπι Βα. 
ἐτια νϑιβί 18, σϑίιομ βδθίζα ν, 12.68 15., δέχ 49 σοέξογέδιρα ἐξέλο 
δέέέδ, δάδοφυο ἀ6 ἸΔἀοϊσταπι οὐλῖι Θαρ]  σδηάπηι 6866 ρυῖδ8680, 

. ΧΟ δὲτ 1. α. ἢ ῬΌθ ν. 17. Υ͵ἱ46 δὰ Β. ]. ϑολαγζεηδενφέμπι. -- 
πων, ζασίο. Ἰότοαι. {Π,γ. ϑρολπὲμδ 1θὶ Ῥγὸ πορνεῦααι δΧ ὁοη- 
ἐδοῖοτα βοτεδίξ ποιῆσαι. ΝΠ δεπρΌπι ΟΧΡτθδ8:689 γἱ ἀδηΐος, 
των δοεμο Ξαρἐξέμπιφια σοπιπλέἐξετ αιδτιάοαυδ δρδοϊαϊϊπι π0- 
ἴδϊ, δον. 6. οἱ δεογέαξέο, ἢ. δ. ἑάοζογιεπι ομέέᾳ, τι θαΐξιτ, - Ὁ, 
οἰπαεάμο. ἼὭλοαι, ΧΧΊΠ, 1.7. ᾿ --. 

ΠΟῬΝΩΗΙ, πιονσέγδας, δοογέμηι. 51 ψουθατι, 168. 1 11, 
5. - Π5 ῥβαγί, τββο, Ηοβ. 1Υ, 15. -- π2ῖν, Οϑι. ΧΧΧΙΨ, 80. 
ΧΧΧΥΠΙΙ, τό. δὲ 411}01. - ΠΡ δ, περρέξεν' δοογέϊπι, Ἰθιθῶι.. 
11, ὅ, - ὴ ἔοδαι. ὁχ Ἢ, ἀἐέοπα. Ῥτον. Υ,', 58. Ἐστοϊϊδη 16ρ6-- 
ταῦ 531]. « πΠ[ρ. σὺ. ΧΧΧΥΤΙΪ, 21. 22. - νὰ, πιρέμο, Τἠφοα. 
ῬτουΥΙ, γά. πόρνης. Ἦϊο ποτπ1}}18 16 ρ 1866 νἱἀθέων νη, ϑοοέαπε, 
ϑεά δϑηϑηι βδοοατὶ διηῖ, Ὑ᾽ιάθ 46 δδο σοοθ Ομέδονέμπι ἴῺ 
ΒΒ δέ. βνοπι, ΟἹ. 111. Ρ. 448, ε6ηα. 
ΑΚ ΠΟΡΝΉΣ, σπ δοογίο, 80. παέμϑ, δριγὲμεδ. ἽἸΌ5. 

δριιγέμϑ. Ὅδυι, ΧΧΊΤΙ͂, 2. ἐκ πόρνης. ᾿ΑτΑῦϑ. ως σονγμρέμε. 

ἤείε, δὺ ἰὰ οομπίυρ, ΕΥ̓ οογγμρὶξς ΑἸιὶ διαϊμυιε, 605 166,1580 



΄ - 

Ν 

450. ᾿ς ΠΟΡΝΙΧΟΣ -- ΠΟΡ̓ῬΏ 

28 , ἃ 5}; αἰέοηιιπι 6596. ὉομΕ; δα Β. 1. ϑρεποονεπι, ἀ6 ἑερίδεην 
νοῦν, γτέέμαῖ, 110. 1. ο. 6. βεοῖ, 5. Ρ. 106. Οἴεπιοηιδ “ἴϊθα, Ὁ. 18, 
ὁ ἐκ πόρνης. ὃς πολλοὺς ψευδωνύῴμους θεοὺς ἐπιγράφεται, ἀντὶ 
χοῦ μύνου ϑεοῦ ὄντορ.- 

ΠΟΡΔΛΩΚΟΝΣ,, πιονοέγίοῖμα, Ἡΐπο Ῥξιγαβίβ εἶδος πορνεκὸν, 
δροοΐδα πιογοέσίοέα. Ὡ31γ να, ογπαΐμδ πιογοίγέοδ. Ῥχον. ὙΠ], 10. ᾿ 
- 166 ΔἸ1δὲ οἴκημα. 

ΠΟΡΝΟΚΧΟΊΤΠΙΟΣ, πιογείνίοθα αἶδηδ, ἴοπο. ον, δ. 
,»ἀπεοδαξοῦ. Ῥτον. ΧΧΊΙ, 41. δὲ ταπιθη. 80 νοῦ6 ποῖ ἔθπο 46» 
ΦιρρδῖοΣ, 864 φοογέαξον, ΑῸΣ τοοτοϊτγίοιθαβ 8164 18 Το πὰ ἤδη! ο 
λλατοτα ὁχδυχιῖ, Οειπεης “65. Ῥαεά. 11, 2. Ὁ. 1.85.4. Ἡεογοῆ. 

᾿φορνφχόπορ (1ἴ8 Θπΐπι Ἰεροπάτιπι 1000 πορνιοκόπος), ἑκαιροτρό- 
φος. πόρνορι δὶ νὰ 7πέε. Τλανοχέπερ: πορνοκόπορ. οὕτω 3{ἐ- 
ψανδρος. οἱ δὲ ἀρχαῖοι πορνότριψ λέγουσιν. ϑαθεῖδμε. πορνοχο- 
πία Ἰορίταν ἀρὰ δολοῖ, ““γὲδέ. “ἵν. γ᾿. ,8θ. ! 

ΠΟΊΡΝΝΟΣ, δοογίαέογ. ϑὶν. ΧΧΙΙΙ, 21. 22. 
ὙΠΟΙ͂ΡΟΣ, να, ταίΐο σποορίέαέα αἰξφωϊα εὔὲοέεηαϊξ, ἷε, 

ορρογέωπτέαδ, οοοαδὲο. ι Νίαςο. ΧΙΠΙ, 40. ἐζήτει πόρον τοῦ συλ- 
λαβεῖν, αυδοτοραὶ οοοαδέοπεπι Θπλ ΟΟμρτθβοηἀθηᾶϊ. ὄγγωδ 

ΤοοῖΘ ;50}8 6ϑὲ γ006 Ἰωῖϊ » θοοαδὲο. ἔμέφ. ουιϊοῖς : φμαενοδαέ 

φοπιρτελεπάογθ ἐπι. 810 δρυὰ Δ΄γαδες νέαπι φαόνονα οοηέγα 
αἰίημοπε 681: οαμδαπι δὲ γαΐξομθπι φιααῦαγα αἰξᾳεραηε πιαΐδ 
Ζεροίαπαϊ. Ὑὶᾶἂδ Οὐγαη. ὅν. ΤΥ͂, 85, Ἡεοεγοῖ. πόροςροιαφορμη. 
Οοπξ, ϑιεοογὶ Τἦεο. Ἐοοῖΐοο, Τ, 11. ρ. 810. 

ΠΟΙΡΠΗ͂, "δωΐα, οἴνο ογδὲέοιειδ ἐσγές, 4:0 “Θϑέῤπιστα 
ροπηφοέοδαπέμν. ἃ Νῖαοο. Χ, 89. ἀπέσεεελεν αὐτῷ πόρπην χρυσῆν, 

᾿ χῃτεῖῤῥδὲ 1}}} βθυ] πη δυτϑαπι, βίουϊ! οοπδυδευἀο γαῖ ἀδτὶ 60- 
σῃδ116 χϑρῦπι, Ορδργνδηῖθ σγοέξο, ααἱ οπημπῖπο μυο οοπίθχεη» 
αὸ εἰς. Υἱάθ ει Νίδοο. ΧΙ, 68. ΧΙΥ͂, 44. 2εκ». Ογνέδε Με. 

(Βγοπι. πόρπην, φίβλαν, περώνην (δοτῖθο περόνην) τὴν περὶ τοῦ 
στήϑους. Εἰθεγοῦ. πόρπη, ὁ αἀνοχεὺς τῆς ἀσπέδος.. εἰς ὃν ὁ πῆ 
χὺυς ανίδται; ἢ φίβλα, καὶ τῆς χλανίδος ἢ περόνη. ϑιυξάαδ: πόρπη, 
ἢ παρὰ Ῥωμαίοις φίβλα. Τνοδοίδέμια Ζοίδέο ἰὰ Οἰαμαϊέο πιατταῖ, 
Ψδ]ουῖ τ ρεϊθολροαι Ζοβίπιο συ1186 ργοουγδίοτὶ ργαθοθρ 886, 
αἱ ΟἸαυάΐο ὀπτὰ ἀοπα ἀατοῖ διέαδ αγρομέθας ἐπαωγαΐαδ ἀμαϑ 

δε,  ῥωίαπι αμγόαπι, Ἐπ Ῥῶπέμ 10. ΧΧΧΊΤΗ, ο. 8.: ϑεώ ἐπ 
γρδἑεέα φῶοφιθ ἐπ ἑαπέμπε ααοίοντέ αεο ἐμαγέα, τ 8. Βγωξὲ 
δὴ. Ῥλερρὲοέδ. ορἐφέοέαα γερεγλαπέι Κγοπιρηέες, Κῥμέαα ἐγέδιν 
πὲέέαϑ ἐς ἀμγὸ 'ρογὶ, Οοτ. 2)επιϑέογ νει αὐ Ποοδὲπὲ «πέξᾳιε, ἤοπες 
11}.. Υ. ο. 5:1. Ρ. 884. δ64υ. οἱ ζοπαέωπε Εἰμοὲα!, Χυὲν. 1, 80. Ρ. 
γ9. 8664. Τι 1. Ορρ. Ονὲεέ. Ογωέεγί, εὲ ϑραπλαπιΐεπι Οὖὗεε. ἴῃ 

 Οαἰὲπιαοΐ, Ρ. 65. 
ΠΟΡ̓ῬΩ,, Ῥγοοι, ὈΓΙὙΔὩ ν ἰάδιῃ. 166, ΧΥ͂ΠΙ, ιὅ. - δῚ» 

ἀρργορίπηιο. 165. ΧΥ͂, 5. πόῤῥω ἀπ᾿ ἐμοῦ: υδὶ Ττοπιπεΐο 16 

.ΕἾ686 νἱἀεπῖον ῥπὴ, 864 δγγαυγῖὶξ. 'ΝΝδηι ΛΝ 2, σοοδαα αὐ ἐδ, 

οουιγδιΐαχα, οδεΐμας δθαϑμη, οξ. ἑάοπι ὁ6᾽ ἂο χεέγοσδαίσ ἃ Π|δ, 

7" 
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Ῥγοσιι α σοπῆσπδγ οἷο πῆδο. «“ὈΠᾺ. ἴοῦ. ΧΧΊΤΙ, χἢ, .. ρήγα, 1ὸ8. 

ἜΙΧΥΙ, 10. ἴετθμι. ΧΙ], 2: “ ῬΊηγ5. 165. ΧΧΙΙ, ὅ, -- Ριπ  Ὀὴ, ἃ 

Αι, ΧΧΥ͂Ι, ι56. Ἡδογοῖ. πόῤῥω, πόρῥωθεν, μακρόϑεν. 

- ΠΟΡ̓ῬΏ, “ΠΕ΄ΧΩ, ργοσμῖ αὔϑιιπι. ΠῚ ῬΙΒ. ρροσιξ 
ἀπιορεο. 166. ΧΧΙ͂Χ, 1ὅ.͵ | 

ΠΟΡ̓ῬΏ ΓΙ ΝΟΜΑΙ, Ῥγοοιῖ βο. Ῥηη. 1οῦ. Υ, ά. 

.- ΠΟΡῬΙΩ ΠΟΙ]ΕΩ, Ῥνοοιὶ ξαοίο. δι ΗΐρΒ. ργοοιὲ 
α«πιορόο. Ἰοὺ. ΧΙ, τά. ΧΧΙ͂Ι, 5. ἰ δὲ 

ΠΟΡΡΙΡΩΘΕΝ, επιέπιβ., 6 ἰοπρέπημο. ΠΩ. ἰοησίπφιζο. 

“α9. ἴε6. ΧΙΠ,5. ΧΧΧΉΙΪ, 1). ΧΙΥ͂Ι, 1. - ΡΠ, ἐοπρ ἐπ ητεῖ, 

Οἱ Τ' ἴεε. ΝΠ, 9. τὰ πόῤῥωθεν Ῥτο οἱ πόβῥωθεν. -- ὈΓΡΙΟΏ 

166. Χ, 5. Ἐόχϑια. Υ, 15. - Ρίηη. 5 δρ. ΧΧ, 14. 168. ΧΧΧΗΝ, 

«5. ΧΙΜ1Π, 6. πὸ τῆς πόθρῥωϑθεν, 80, γῆς » 6 ἴοττὰ Ἰοπρίπαμδ. - 
ῬΊπλ. 0}. Π|,.14. ΧΧΧΙΧ, 56. - βίπθο", 100. ΧΧΧΙΧ, 29. 

, ΠΟΡΦΥ ΡΑ͂, ραγρωγα. ἘΠ. δος οδέγ ΘΟ ΦΘΠΕΤΘ ς. 6 σε 

Ῥγεέέοϑιι ἐΐδ ἰέφμοῦ, φοπα ἐπαϊμείγί ρδγέμδα, οοὐδὲρ σδαέειγ,, 

ει δὲ ΡῬμΡΡωγα. αϊοέμδ 68έ.. Οαοπιοάο ἐϊβογαξ ἃ. οορορ, ψιὰθ 

ΒΌΡΤΑ 8. κόχῃρς. Τ15Ἴ. 2 Ῥαν, 11, 7. -- ΜϑΆΔΝ οδμαὶά, δ, 

σ΄, χϑ,.51. 5, δ ο Εχκοὰ. ΧΧΥ, ά. ΧΧΥῚΙ, ᾿Ῥτον. ΧΧΧΙ, 

25. Νιάε οἱ 1 δου. ΙΥ͂, “5. Χ, 64. 6ά. ΧΙΥ͂, 43. εἰ οοηξ, 

Ζοϊζέμσοπι 110. Ἶ, ο. 4. β6ρῃι. 485. β64π. 1 Νῖδοοσ. Χ, 20. πορῳύ-- 

ραν, Ῥεγρωῦδαπι νἐδέεπι, στολὴν πορφυρᾶν, υὧῊ 7οσὰράμε ᾿ ἃ“ 

Ὅσοι, υδί, ὡς ΟὈἑτεν πποτδᾶωι, ἴῃ Ῥσοχίμιθ δηϊθοαάϑῃτίθιβ οῦῸ 

καὶ ἀπέστειλεν αὐτῷ τοροπεηδυπα Διρέϊτος καὶ αἀπεστείλα- 
ἐν σοι. ὯΝ : ἢ ὯΝ 

ἩΠῈΡ. ἐὔογο 6. ρναϑάϊοο πιδ. “4. 168. ΓΧῚ, Θ. Νοι ρυῖθαι, 

'δυόϊοτειι Βυΐαβ νότϑίοπίβ, ηυδθ “{φωξέαθ. 110 πιο ἐγέρυξ 

Ῥοῖεβῖ, δ)λεόν Ἰερί888, δε βϑηϑίμλ Ἔχ ργεβϑίθ86. δι 86 θὔοντα 
φὲ μέγρωγα ἱπάμέμπε 6886 Ῥᾶτατα ἀἰέοτιιπί, Ὑγ1άθ 265, Ν. 7. 

86. ἢν. Κρ. δμερογδέσέϊα. ἌΝ ἐς δ 

ΠΟΡΦΥἋἝΡΕΟΣ, οἵ οοπῖσ. ΠΟΡΦΥΡΟ ΥῚΣ, Ἀδι ἰδὲ 
5}... 1υἀ, ὙΠ], 16. Ἐπ}. 1, 6. ΝῊΙ, 16. ὕδης. ΠῚ, τὸ. - 
Ἔρθ5ὴ, λγασέπελμε. ΝΝυχα, ΕΥ̓, 7. 660. Οὐοπιρέ. πορφυρυῦν. Ἐπὶ 

Δ)δυ8 Τπτεγρυοεῖβ. β 

ΠΟΡΦΥΡΙῚΣ, 8.0. ἐσθὴς, “δοίΐ6 ρωγρμγθα. Ἰ5 δν Ριρ 
ρωνα. Αἱ, Ταᾷ, ΨἼΠ, 26. πορφυρίδων. Ἄοχ οσουιτῖς οἱ ἀρυά 
οἰίαππι Ἐν, Η. ἸΧ, κι. Ζιμοέαπμπι Ναρὶρ. Τ. 1. Ορρ.- 

ἘΠΟΡΦΎΡΑ͂ι Ε᾽ ΝΔΥΟΜἝΑ͂Ι., Ρώγρεγα ἑπάμον. ΛΏΔΌ 

Ῥ.- 880. εἰ αἰῖοα6. Ουοὰ δυΐθηι ἐσϑης 50 ἰὨ 1611 ρ  ῃ ἄππὶ δἷς, ἀϊ 
βοϊη!β οχ δοᾶάσιι Ζιοέαπο ἐΐδ. οὐέν ᾿. ὃ72. ὉΔῚ ἐσθὴς ἀλουργὶς 
ἀϊτοΐϊτιτ. τὴ , ἌΝ 

ΠΟΡΦΥΡΙ ΩΝ, μονρλγγίο, ποπιθ) ανίθ αἀφιαέἑοαδ 
γοδέργιέσπν ῬΩΡΡ Ωγ ιρπι φέ ῥμϑαΐθα ρμγργθοθ λαδεηξὲδ, παῖδ ποθ, 
πασέα 66έ. ΠΌΓΛ, ΤιθγΌρ8. διε, ΧΙ, 17. - ΠΟ 2., πιορθ.- 
ἄωϊα, Ἴιον. ΧΙ, ι8, Οοηξ, ἀθ [10 ““γέδέορῆ. Αν.ν. 4ἀδ8. 44- 
ἐέαη. Ηίδὲ. αηὲπι.. Ἰὰθ, 111, ο. 42, εἰ λ1}, Υ. ο, 28. δο “εἐλοπαδμην 

ᾷ 

ί 



χε. 

ῖ 

! : τὰ 

4δι ᾿ΠΟΣΑ͂ΚΙΣ -- ΠΟΤΑΜΟΣ, 

110. ΤΧ, ν», 588. δὲ αυδὸ ἰπάδ ᾿δπιοπᾶδε. Ξσπξζοίμε, Τγαρπι. 

ΠΟΣΆΚΙΣ, φιοέξδοι ἘΔῺ ΔῸΣ «-- Ἴ, δ4μ6 φιοῖ ρον. 
4 Ῥατ. ΧΥΠΙ, 156. .-- ὩΡΌΡΒ ΠῸ3, Φμοὲ οἱοίδιδ. ϑγπεπσι. οἵ 
ΕΧΧΟ ᾿ Ἀδρ. ΧΧΙΙ, 16. γιά6 δὲ ϑισ, ΧΧ, 17. δὲ οοπέ, 
ἽΜατΒ. ΧΧΤΙ, 57. [μὰς. ΧΙ͂Ι, 54. 

ΠΟΣΑΠΜΖΣ., ' φωοέέδδομησμσ, ᾿Φαερέμα, ταμδεξο τποαϊ ἐδ. 
ῬΌΣ, αεφδέασνίο ἑόπθονυ. Ῥᾳ. ΤΙΧΙ͂Ι, 4. ποσαπλῶς (Α11:}. πῶς 
ὥπλως., μᾶπι σἐπιρέξοέέεν', ἀαοπιοάο Ἰορὶς δὲ τοάάϊε παν έκ6.} 

. σον ἡ υαρξ μου, 50. ἐδίψησε, βδορίιβ 6 ςᾶτο τιϑδὰ δ5ἰάἀοτανῖξ. 
Τροίας Π23., ἢ. 6. φιεοέ, 5ῖπθ Νίαρρίκ ἴπ Η6. Τδογοΐ,. δἔ 
“,ε«. Οννιὲ 228. βνεπι.. ποσαπλῶς, πολλαχῶς. ἀναρεϑμήτως- 
ϑωέάσε: ποσαπλῶς, ποσαχῶς, ἀναρεϑμήτως. Ηδλδο δυχηῖα 6860 
'(ὃχ ΖΤλεοσονείο δὰ ϑαΐέμε, ἰ. ο. οὔβοιναῖ αὐ δέαγια.. 

ΠΟΣΑΧΩ͂Σ, φιοέπαιν πιοαϊέθ, φμαπέο πιαρέσ. πΙῸ5, εἷ6- 
δὲάδγιο ἐ6η60». Ἴήσοα. ῬΒ. {,ΧΤῚ,.χ. Τορὶῦ 5 8. Π3. 146 οἵ 

, ϑὲν. ΣΧ, 854. πὲ φμαηίο πιαρὲδ ποῖαι. ϑ8ὶο ϑγγιμβ. ᾿ἴσεγολ, “πο- 
σὰάχὼς,' κατὰ πόσους τρύπους, πολλαχῶς. Τἀδαιροδᾷχ. πῶς: πασα- 

,. χῶς, ποσαπλώς. εκ. νιδε 278. Βῆεην. ποσαχωΐδ. πλεισταχώς. 

τς Θαρηλποτεῖ, 

᾿ πόμα. 

ΠΟΙ͂ΣΙΣ, ροέϊζὸ, ροέωδ. δη]Ὸ. δι. , 10. ἰεογοῖ. πόσες» 

ΠΟΙ͂ΣΟΣ; φιμαπέωθ. ΤΠδσω μᾶλλον, φιαπέο πιαρὲὶδ. "5 Μὲ 
ὅϑγπιπι. ἢ ϑϑϊὰ. ΕΥὦὠ, 11. δὲ 1οΡ. ΧΥ͂, ,16. - ἣν. ὅϑγμηπε, ἰοῦ. 
ΤΨ, 19. 6 2 ϑ6πι, ΧΥ͂Ι, ᾽1. υδὲ Κρ. σμαπέο πιαρὲδ. -- 03, 
ἐδέ, φμοῖ. Οἱ λοιποὶ Ῥ6. ΧΧΧΤΥ͂, 17. πόσαγ φμαπάο ἀιὶϊ σμὰπε 
ἄξω. Ἄφι. τι Άερ. ΧΧΊΙ, 16. : : 

ἈΧΑΤΑ͂ ΠΟΙ͂ΣΟΝ. 8 Ἐμάτ, ὙΠΠ, »8. κατὰ πόσον τι 
ἐγενήϑη ἡμῖν ἔλεος; φμαπέα Ὀδυϊρηϊδῖα δβξεοῖς ἤο8 ΠὨ 688 ἢ 
6 θτ. ΠΣ 92 ὉΧΣῸ9 ΒΕεάτ, ΙΧ, 8... 

. "ΠΟ ΣΩε ΜΑΛΑἍΟΝ, φωαπίο πιαρίσ. “5 ηκ. δγπιπι. 
Τοῦ. ΧΥ͂, 6. . 

ἘΠΟΊΤΑΜΟΌΞΖΗΤΑΙ, ἐπδέαν "ωπιὲπὶα σοπόιγγο, οοηλίο. 
Ἴ5ν σοηἥήωο. Ἰοότετα. {,1, 44, ποταμωϑήσονται 860. δοὐ. 5γγ. ᾿ἴδανς 
ΤΜερώξοὶ. Τιιὶθυοπάα δος μᾶρο νϑεβϑὶο δῖπο ἀυθῖο “ἰφωέέασ, αυξ 
δδο βοῖᾶ γόοσθ βιδᾶδοᾶ υδὰ8 68ῖ, ἢ οἰγπιο]σβίδαι Βοθταΐοδό 

᾿ΠΟΤΑΜἝΟΙΣ, “ωρίμδ, οἵ κατ᾿ ἐξοχὴν Νέδμο εἴ Ξωρᾶνα- 
ἐ66. “πε, ἰωπεσπ, Ἄπιοβ. Υ1Π1|, ὃ. Εὰκ δεπεδητῖα Οσρροζξίὲ ἴῃ Ογέ-" 
ἐέοα δι». θ5ο. Ἰοροταπς “Μ55., δέσιέ "ιερέιεδ, οὔπὶ Ομαϊά, ρα» 

᾿ σαρλν. 8868 βδεουπᾶ δι βικέογβωπι ἰὰ Α(πεέέονεξ, Ὁ. δδδ, ἰάθο δἰο 
᾿ιληαδιυ!ογαηῖ, 4υΐᾶ ἱπάϊσατγαπι, σψοσθαι “3 ἰάδαιν ἧι. 1. 6888 
ᾳμοά “5 (νοοδὶὶ Ὀγονὶ ἐπ Ιοήραπι πιυϊαῖα, δὲ ἴοἀ οχεσίεο, 
ΘΦΌΡΒοηλδο οᾶμδᾶ ἔοτιθ), ἔπι ὁχ οἰτουπιδίδη 8 ἰοχῖυδ, ἴμαι 9 
οο]ᾶιίομθ οαρ. ΙΧ, 5. -- ἴκν, Εἰχοά. ΠΠ|, 5. περὶ τὸν ποταμὸν, 
οἶτοα βυνίαπι, ἢ, 6. Νααι.. 810 οἱ Εχοά, ΙΥ̓, 9. ὟὟΙ, τό. 
185, 11, 18, δὲ 4)}01 ποταμὸς. Ῥτὸ Διέέο Ἰερίτατ. 815 δίδπι 
“Ἀοίϊαγιᾷ 110. 1, ο. 4. δὶ ἀθ οδπίθυφ Αοργρι δ: οὐδὲ ἀαϑρόως» 

«“’ 

! 

ὶ ͵ 



’ ᾿ , 

᾿ΠΟΤΑΜῸΣ κ- ΠΟΤΙΖΩΏ 0 4βδ΄ 
οὐδὲ ἀνέδην, οὐδὲ ἐλέυϑέρως ἐκ τοῦ ποταμοῦ πίνουσιν: ΟἿἱ νἱ ἂρ 
μετ, -- Ὁ ἀμ4]. αημα. ἴοδ. 1, 7. -- ἌΠλ, θωνέεα, ἴοΒ. ΧΧΊΨ, 
2. πέραν τοῦ ποεαμοῦ,, Ὁῖτὰ βανέμαι, ἦς 6. Ἐμρλναέσπι. γιὰ 
εἰ ν. 38. .χά. 25. Νεδοι, 11, γ. 9. ΠῚ, 7. ἴοη. 11, 4. ποταμοὲ 
ἐκύκλωσαν με, βυπιληα, Ἀ. 6. αφμαδηπαγὶθ, τὰ οἰγουταὰθάθτιπε, 

δῖο Τεδέοαμε ἽΠθορ, ν. λά2. [λοτῖτι Δρρθ11δὶ β]ϊαπι ὠκεανοῖο; 
τελήεντος ποταμοῖο, ασεαπέ, γοέμηαε 7 ωνξ, Ἐπ οπιορμο Οεεᾶ- 
ἀμ ποταμὸν ΔΡΡε}181. Υἱάο “Δ νδέφέιεπι αα Ἴοη. 1. ο. ὕπηάο 
Ἡρογολέιδ: ποταμὸς, ὃ ὠκεανός. Οουξ. υιυδέμπι Οὗ4. 1.18. 
1Χ. ο.30. ΗΔ». ΠῚ, 8. νιἀδευς ποταμοῖς ν6τ8 Ἰεοεῖο δεδε, {υδπι 
λδθϑαῖ Οαέφη. αν. 1εγερζέ. ωριϑέ. πὶ αἰίδτα Ἰδοξέοης ποτα--: 
μῶν νἱἀϑιοχ ἄδ6886 διὼ, φυοὰ δάάξι ᾿δοεγολέμδ. - “2 ὁΒα] ἀ.. 
Ὅδῃ, ΥΗ, 10. - ΠῚ οἸ 14. στπὶ ἢ δρμδῖ. Εἰδάν. ΙΥ͂; 10. 11. 
16. Υ, 5. ὟΙ, 6. -- ὅπ), ἐογγσπϑ. κα ΆΘΕ. ΤΙ, 66. Ἃ Ῥαν. ΧΧ, 
1᾽. - ΕΝ γέρωδ. Ῥα. ΤΧΙ͂Υ, γ0. 

ΠΟΊΑΜΟΙΣ ΦΕΡΟ ΜΕΝΟΣ, ἢωωιξμδ ἀρίέαέμδ. νὴ ὃχ, 
μπιόγα ρϑέγαεδ. 1ε8. ΧΧΧΤΊ, 2. Ηΐο ῥχὸ ΤΔΟΥΘ δὺο Δ]: ἐδ ρἰῃθ ᾿ 
80 σοι ραγθίϊοῃθ υδὲ δαηϊ, 5688 ἴδπιο ΠΟῺ πηυΐδῖο, 

ἤΠΟΤΥΤΑΠΟΣΣ, φιμαίδδ. Τ)δι, ΧΤΙΉ, δά. 860. ροά, Οὐίο. ἱ. ᾳ. 
ποῖος, 60]]. ν. δᾶ.᾽ 

ΠΟΙ ΊΈΕ,: φμαπάο, ἀξέφωαπαο. ρα, μδὲ. Τοῦ. ΤΥ, γ. - 
Ὑ1Ὸ ῬΊΒ, πεσέέογ. [ΙῸ}. ΥἹΙ, 4. πότε ἑσπέρα ; 4μαπαο ψοβροτα ͵ 
Ἱερότατξ Ὁ. - ὍὯ. [ἅΟϑ». ΥἹΙ, ά. πότε ἡμέρα, εἷς δ᾽ ἂν, 
φιαπάο ἃϊ68., υὑἴ. «4. Τἠδοά, πότε. Οοηῖ. Μδιι. ΧΧΥ͂, 
59. - ὯῸ Ἵ". Ζπρ' Ῥτον. ΥἹ, 9. υὶ πότε Θδῖ φμαπειαίίμ, μϑφμδ 
410. -- Ἐ.Β., νέσε. ἴ6δ. ΧΙ, ,. ΔΙΝίδοο, ΧΙ, 10. εἴ ποτὲ, δὲ 
φιαπαο. 
᾿ς ΔΠΟ ΤΕΡΟΝ, πένιιπι, ἡΏ, φμέα, ϑγηιπ. ΟοΒοϊ. ΧΙ, 5. υρὲ 
οπε αιοοπέμ τοοῖθ οομϊξοξ πόϑεν ξδ86 Ἰοροπ άπ, 

πο ΤΕΡΟΝ ο ΥΧ]' » 4πποπι,γ ποπηδ. ἢ Ρτδοβῆχαμπι, Το. 
ΧΧΊ, 32. πότερον οὐχὶ ὁ κυρεός ἐστιν ὁ διδασκων συνεσὲν καὶ 
ἐπιστήμην; ποππθ ἀοπνίῃυιβ δεῖ, αὶ ἄἀοοοῖ ρΡτυάεπιίδια δὲ 
δοϊθητίδη ἢ Τα οεῖδάν 10». ΧΧΊΙ, 2. - Ἐμῦμ. ΙοὉ. ΝἹΙ, ι. 

ΠΟΤΗΜΑΩ͂, Ῥοέμϑ » Ῥοέϊΐο. πρυΐῸ. Τοτϑαι, 1.1,80. ἴοογοῖ. 
πότημαν. ποτήριον 5 ἢ ὁ σόπος ( δεορλανιῖϑ δα Ἰορδιαάυμι ὁ6ι- 
861 πότος) αὐτός. έρροον. 46 αὔεοέ. Ρ. 520, 40. 

ΠΟΤΉΡΙΟΝ. ροοιόμπι. τρυσ ᾿ηἢα,. Η ΡΗ. ροέαηάζιεσο 
αγε. Ἐπ. 1, 8. στ Ἰορόστιης Ὀρυ. “ 045, Ρορμέϊεπα. Οοη. 
ΧΙ ΠΠ, 15. 21. 2 ϑδιιν. ΧΙ], 5. οἵ τοί δαθρίαδβ. -- "2.3, δέομξ. 
πιαγε, “ΓΤ ὮτθΩ. 1Π, 15. Τιερδτυτὶ Ὁ δχ δἰ αλλ τα ἃ ἐπε 1 τέγασααι, -- 
προ, ἐγγέθιτεπυ ραφοεέτι. Ἐσεοβ. ΧΗΥ͂, 15. Ἰμερεπάσπι ἰδὲ 
ει ποτεστήριον. 

ΠΟΥ ΖΩ, ροίο, Ῥοέμιπα 4ο. λει Ηίρβ. ϑογδονιαΐμπε εἷο, 
ὅθῃ. ΧΧΙΨ, 17. πότισόν μὲ μικρὸν ὕδωρ ἔκ τῆς ὑδρίας σου, δὲ- 
δδη άπ ταὶ μὶ Ργαεδο Ρδγυτι δήῦδε 6Χ Ἀγ τία ἴδ. - πρῶ ΗΒ. 
σοι. ΧΙ͂Χ, 532. πὸτίσωμεν τὸν πατέρα ἡμῶν οἶνον, ᾿διδαπάϊπι. 
ὁγαῤδνακα Ῥαιτὶ ποϑῖστο νΐπυ. Υ᾽άθ φὲ Θ 6. ΧΧΧΙΥ, 45. 

Κοἱ. 1ἢὮὮΚ ᾿ Ε 6 
» 



- 

454 ΠΟΤΙΣΜΟΙ͂Σ --- ΠΟΥ 

Ναα. Ὑ', χζ. 27. 166. Π, 10. ΗΔ}.11, 15. - 5, φιδονηαίοτ; 
πιοαογαἴον. (4. Θευ. ΧΥ͂, 2. ὃ υἱὸς τοῦ ποείζοντος οἐκίαν μου, 
ΒΙ 18 οἴου, 4αυῖ ροΐπτι ἀδι ἀοτηοΐ τοε86. “φωξέα Ὠἷο ποπηυ}]ΐο 
δοοορίβδο ν᾽ ἀδίυγ ΡῸ ῥτὸ ΠρῸ Ρὸσ σροοορεη. Ὑ᾽άο Κιωλπίωμπ 
᾿Ομαεεί. Ῥλὲοί, οπεαα, Ἰ. (Θὠαδοξ. 1. Ρ. 1. Ἐξᾳφτυλάθιι χρδ]] πὶ 

Σ φρτίζοντα Ὦ. ]. αἀἰδρθηδαΐογεπι τοὰᾷοτε, ρᾶτῖα ροδβίϊα Ῥεο [οῖο. .-. 
Ἴ23, “ῇμπάο. 1ε5. ΧΧΙΧ, 10, ποπότικεν ὑμᾶς κύριος πνεύματι 
κατανύξεως, δέδεπαάπεπε σ οὐ δ ργασδμὲέ, δοὰ ἑαγρέξεν ψοῦἷβ ἀε- 
σὲὲ ερὶτίταπι δοροτβ. - νῷ, λαμγὲο ἀηιαπι, 501}, ἱπταθηῖα ρ0- 
ταπᾶϊ οαιι58. σ θη. ΧΧΊΨ, 10. δὲ ποτιῶ 6δὲ δλὴαϑ ᾿πίογρεοίῖδ. - 
πρην, σρρδίο. ὅγπιπι. Ῥ8. ΤΧΤΥ͂ 10. ποτίσεις αὐτήν. ΐδτνοη, 
δγτίραδ εαπι: Ὡδὶ δὺὶ ΠΡΌ ἀοεῖνανις ἃ ἤρΨ, 16 68 ὥρυίη, 
δαῖ ξὼ γμογηναῖαϊ Ἀ. 1. δύδην δῖ ρηβοδίοποτι συπὶ Πρ, ουΐυς 
ῬειρυϊαιΟὨ8 ἱῃ 4}1185 αθοαυϑ ἀἄδηΐυτ Θχ δ ]8, ν΄. ὁ. ἫΣ οἱ 
52. οάετο, ὯΔ δἰ 13, ΦρΈΥΉΦγ δ, αἰ ἰᾶτι αέδλέωμϑ δὰ Ὦ. }. τϑοῖϑ 
ΟΡδογνανὶϊ: , ᾿ 

ΠΟΤΊΣΜΟΥΝΣ, ροέωδ,, ροέδο. “ρα, ἐγγὶ φαέξο. “ἴχι. Ῥτον. 
1, 8. ιάδ φυοᾳυο δολοῖ, ““ροϊίον. Ἡλοά, 1Υ͂, χά. 2ῬῪα- 
ψογίπ. 8.ν. ἀρδηϑμος, δἵ Ἡεεγοῖΐ. 8. ἀρδεία. . 

ΤΠΙΟΟΤΊΣΤΗ ῬΙΟΝ, αἀαφιιαγέμπι, αἀφιαϊέροδια, σαπαϊί. 
ΡΘ Ὁ, ἐγτέρπειπι. ΤΑδοά. ἘΣ ΘΟἸ,. ΧΙΟΥ͂, 15. απὸ τῶν ποειστηρίων, 
δὶ νἱὰ, ορεζ. -- "ὭΣ, οαπαΐσα, Ἐ χοᾶ, 11, 16. τὰ ποτιστή- 

- ριαϑ6ο. οοἀ. Οχοη. γυοὰ παΐὶ ταθεῦ ρ᾽οδβοϑίηδ γοοΐδ. τοὺς δεξα- 
πμενὰς 6686 νἱἀεΐοτ. « Ὡρ ὦ, σαπαέδ. Οθα. ΧΧΙΨ,20. ΧΧΧ, 80. 
Οταεοὶ ποτιστήριον 8]188 ποείσεραν νοοδιῖ, ὙίΊάο δραπλοπιὶ 
Οὗδε. ἐπ Οαἰὲπιασί. Ῥ. γθ5. ι 

ος ΠΒΟΤΙΣΤΗ͂Σ, ροριϊαξον, ρίπρεγπα. ρα» ᾿άδπι. “42. 
.ὅ6η. ΧΙ, 1. .Ν 

ΠΟΊΜ ΣΤΡΑΪ, αἱροὶ, δὺλ οαπαἶεο αὐ Ρερογπι ροΐιπ 
αὐἝονηαξὲ, ἃ ποείζω, Ρθέθ. ἘΩΌλη, οαπαΐφο. ἤποογέ. Ἐςχοά. 1], 
16. δεγαδο 11]. Ρ. δ45. Ο, γοοο ποείσερα 'ῃὰ δοάοπι βεηβὰ 
«ἰηηίυνς Οτδδθοὶ δοάϊοταὶ. 

᾿ς ΠΟΤΊΟΌΟΣΣ, ροΐέαδέξια, δἰ πιϑαῖγοτι ροΟπΣΓΣ ῬσῸ δ: Βδεαπίνο, 
,, ἐδ ποτὸν, Ροέξο, ρμοέμϑ, ἑαὶ φιιοα δὲδέξιεν, ΣῈ ἀπ). ἀηεα. Τοῦ. 

ΧΥ͂, 1τ΄6. - πρῶ, ἐγγέφιεοπ, 16ἐν. ΧΙ, 854. πᾶν ποτὸν, οπιριδε 
Ῥοέμδ. Ἡοπιαν. 71. ἰ,. 18. 

ΠΟΙΤΌΣ, ροέαξῖο, φδοπνένέμηι. Ὁ) ἰπηβη. ΗἸρΡΒ, δὲς 
δοησμηι ἄανο. Ἐ 51}. 1, δ, Ἐοτῖο Ἰοροταπε ρῸ. - ἨΌΌΣ, πείζ- 
γα δῖ ροΐμδ πιϊχκἔμδ, 5801]. ἀτοτιδεῖθ8. Ῥγον. ΧΧΧΙΙΠΙ, 50. 
1 84π. ΧΧΥ͂, 56. - πῇ, οοπνένέμηπι. Αἴφι. ϑγπιπι. Οϑι. 
ΧΧΙΧ, 2. εἰ 1.6. ΧΧΥ͂, 6. ὅγηιν»,, τον. ΧΥ͂, 15. 2πο. 165. 
Υ, 2. Οομξον φυαοηθδ 1 Βοῖγ. ΙΨΥ, 5. - ΔΩ οΒ814. Ὁ δη. Υ, 
30. - πο, Ἐδβι. 1, 8. 5 Ἐπάν, Ψ, δά. Βεδγ. πῶν Ἐδάγ. 
111, γ. Ἡδογολ. πότος, εὐωχία, ἄρεστον., δεῖπνον, ἡ) αὐτὸ τὸ 
σεεξεῖν. ϑιυιέαϑ: ποτὸς, τὸ πενόμενον. Πότος δὲ, τὸ συμπόσιον. 

ΠΟΥ, ἰδὲ, φμο, φπογϑιε, “. ΗοΞβ, ΧΙ, 10. 14. 
Ἐκχ δοηϊεαιϊΐα σαρροίϊῥ ἰὰ Ογἱέν 8. Ρ. 650, πιτοδίᾳυΦ 1οξογυπὲ 

Ι 



ΠΟΥΣ - τι 488 
ΠΝ, οοπιταάεσθηϊθ ἰδ δὴ ϑολαν ιηδεγρίο, 4ὉΣ ν. 10. 160 
ποῦ τοοῖθ ἐδ δῖ }1880 βίδταϊς, αυϊὰ ΘΕ] ΌΪΤΌΣ ΜΊΞΝ, δὲ δαυῖθβ 
οταῖίοι δ ἀοσεῖ, 6686 ἢ, 1. ἱμεδιτορδείομθηι, δ6α ν, τά. ΓΧΧ, 
ἀεοορίοβ δι ραϊῖαῖθ σΟΟΑΡῸ] οἶς, εἰφοαϊβοδιξοῃθη οἱ αν 
Ἀ. 1, αἴϊδιιδπι Θχρσοβϑβίδδθ, - 5. ὕδη. ἵγζ, 9. Ὥθαι. ΧΧΧΊΙ, 
57, 1 ὅδ. ΧΧΥ͂Ι, τ6. - πὸν: ὅϑῃ. ΧΥΙΠ, 9. ΧΙΧ, 5. Εχοὰ, 
ΤΙ, 20. δὲ δἰϊδὶ βδθρίυβ, -- 4) μδὲ ἐξζδ. ΝΙΟΒ. ΝΗ, το. - ἦν, 
φμοπιοίο. ἴοτοι. ΧΧΧΥΙ, κὅ. 0Ὁὲ Ρτο ποῦ Οαρροῖζο Ἰορδῶ- 
ἀυπ νἱἀδευΣ πώς. ΑἸ ΠῈΣ Βαρδηῖ πόϑεν. ΑΒά. ν. 5. [686 σ 
τυπὶ ΠΝ δῖ ροϊΐαδ 7} Ὲ, 5608 Ὁ φυοά ᾿αἰφυαπᾶο δϑΙρηϊβοδξ. 
μὲ δῖα ἀἀνοτγρίυπι Ἰοοΐ. - πϑν. 2 Ἀερ. ΥἹ, 18. - Ἐπ» 
δὲ ἐὐῥῥ, 166. ΧΊΧ, 12. «οΟἼΝ, ἤοη. Ἴετομι. ΥἹ, 14, ποῦ ἐστιν 
εἰρήνη, μδὲ ε5ῖ Ραχ ἢ Β. 6. ἈΘυτ4 πὶ Θϑῖ ΡΒΧ. πᾶ ἔοτῖθ 
δριὰ ᾿Ἰοαγολίωπε; ποῦ ἐν ἔσῳ τῷ οὐδαμῶς. Ῥταθίογχρᾶ γνὲὶ 681 ἀπισ 

τοτά αι 1, 4. πὴνς, μδὲ, Οοχία ἀγα. .χλῇ 6δὲ μόὲ, μδέηαπι. Οομιξ, 

Ιοῦ. Χ, 7. - ἤθον, σε. ΧΧΧΥΠΙ, 15. ΤΙαάῖο, ΥἹΙΙ, δ. 
Ἀ8}. ἢ, 19: εἰ ΔἸ1δ 1, - ΝΣ. ιϑδῃι. Χ, Ιά. - π5ν. σε. ΧΥ͂Ι, 
ὃ, πόϑεν' δξρχη» καὶ ποῦ πορένη;; υλᾶθ γειΐθ δὲ φμογδίεπε ναῖε ν 
γιάο οἱ Θεπ, ΧΧΧΙ͂Ι, ι». ΧΧΧΥΊΙΙ, 59. οἵ 4110}. σα 5555» ἀ.8].: 
πιαπμδ, 105. Ὑ1Π,, 20. [3515 ἢ. 1. ἔοδα εἰρῃϊβοας δυὶ “αίενα.. 
Τοῦ. 11, τά. ποῦ εἰσίν; φιμαπιπάπι ργασδέαηέ μέξίῥέα επι ὃ 
ΒαΣΩΟΒ, 1Π|͵, 4. ποῦ; μδὲ φμαογοπάζεπι 66 3 

ΠΟΥΣ, με6, είονειπι, φγέδβδιιδι ΣΝ, ζονεῖδ,' Ἴοτὰ 
ΧΙΥ͂Ι, 5. τῶν ποδῶν. ἘἙοτίαθ8βε ϑουϊ δεηάυπι δϑὲ ἵππων, 
4π8ι: πσίϊομο ἼΩΝ μαδυᾶ τὰτοὸ Βαροῖ, γ͵άε δώποπὲθ Ζιόχὰ 
λοῦν. Ρ. 20. Τλεοά, μαθοὶ δυνατῶν. -- “ΠΠῊΩΝ » Ροδὲ 6. ἴοϑ. 
ΧΧΧΙΧ, 1ο. ᾿Εν ποδὶ, ᾳυαοά ἢ. 1. ὨΟΠΏ}]]1} ᾿οοὐᾷ, μβαξεηξ, νο] 
Ἰοδιιάππι δδὲ ΡτΟ ἐν πεδίῳ, νεὶ εχ 118 ἱπτεγρτείδιξοπε, αυδβξ, 
ἀϊοδῖ: »εαάοέσηεἰπι Ψοεεέρία ἔμα, ἰοβέπϑ. - ΓΥ δε, δοπιέα. "65: ' 
ΠΙν, 1. τὴν τρέβον τῶν ποδῶν ἡμῶν. Βεδπο 4υοαὰ 8ΘΏ 8 Π1.- 
- ἬΝ ἐηοδδδμ8, Τοῦ, ΧΧΧΙῚ, ΄. - "ΣΥΣ Ηἰρῇ. ἃ ἢ, ΡΑΡΙΣ, 
[ποῖο, Ἰυὰ. ΧΧ, 45. κατὰ πόδα αὐτοῦ 560. σοἀ. ζαέ. Εϑι ἔοτ- 
ἴ8886 8111. ἱπίειργθείβ. Εὰ. Οοπιρὶ. Βαδεῖ κατεπάτησαν, 6 486 
Ιθοιοπθπι κατὰ πόδα οτίδπο 6889 ἔδο1]6 δ᾽ᾳυΐδ σοὨἸοοτοῖ, - 
᾿ς, ϑέγερξέμδ. λ Ἀερ. ΧΥΠΙΙ͂Ι, ά4,. ἡ φωνὴ τών ποδῶν, τοῦ 
ὑετοῦ 860. οοἄ. Ζαέέο. Ἐ' ἃ, ̓ Οοπιρί. Βαθοῖ τοῦ ἤχους. δὶ Ἰεοῖῖο 

᾿ β8)δ 6Θ8ζξ, οἷ πόδες τοῦ ὑετοῦ ποῖαϊ ὑετὸν σπεύδοντα. Ῥοβϑϑυηξ 
δυΐδηι ρίαναθ, ἱπργίηιβ δὶ 6 Βδιθι.5 Ομ ΓΑ] θιι.5 46] τ, 
ὩΘΩ ἑποοιμηιοαθ ΡΘ468. ἀρ, - ἥπο, πιαπῶδ. 1)8η. Χ, 10. 
8860. οοὔ. Ολέε. ἐπὶ τὰ ἔχνη τῶν ποδῶν μου. 81. οἴίαπι Ολτγγδοδίο-, 
πιμδ. 5, ὕπάατγ48., οἴϊδιι ὧδ απἰπιαέξεπε ρϑαϊέδιε8 ἀαπέεγέογέδωα 
ἀϊοίτας, υὲ ἀοσυΐς Βοολαγέμν Ὠίον. Ῥ. Ἴ, Ὁ. ΤΌ. ὁ. 72. οὐ]. 
Ἰοδδ. - πυρὰ. ἄυλ], ογώγα, Ἐχοά, ΧΙ, 9. ΧΧΊΧ, 17. Τόν. 
1, 9. 8ὲ διἰδί, Αἀᾶθ 7πο. Τιενῖι. ΡΨ, 1ι. 2 ΔΙὈΧ Ρ]υτ, δέκα 
διίαο ρεααἰο6, Ἀπ, ΤΠ, 4, γ. ὃ. 14. - ἤ"ΛΊΌΣ, δέαγσ πεθιηε 
Ἰοῦς δα. ΥΙ]1, 18. δίμο ἀπρὶο ἀοείνανιι ἋΡ ἼΣ"), βόα. - 

Ε64 
᾿ 
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ΣΌΣ, ταὔὲς. Ἰοῦ. ΧΧΧΥΧ, 21. ἐν ποδὶ 860. .“41ω. εἰ Οοπιρὶ. 
Ἴτα φυοσᾳυο ““πιδγοοίμα ἀθ ἐπέεγρεοξίαέ. 7οδὲ' Ορρ. Ὑ΄ 1. ν. 6539. 
“ψιάεῖτυςν 1] ἐν ποδὶ νοὶ] 6 Οὐγγεοσίοπιὲ ᾿πϊετρτεΐδειοπςε Βυΐυε 
Ἰοεῖ, νεὲ] ρμοζΐυδβ εχ ψιτοβο πεδρ ρτὸ πεδίῳω (ᾳιῃοά διαβεῖ εἰ, 
Ἵ.οπα.) οτίππι 6586. 7146 ἴδινδα βιρτὰ 5. ἘΠ πγιε. --ὀ ΞΩΨ ,- σαἱ- 
σαπει. Οεη. ΧΙ, Χ, 19. - 5 95 ΡῬίυτ. ἑποδεεις. [πὰ Υ͂, 8, 
δεο. Καὲ. 2 Ἄερ,. ΧΙ͂Χ, χά. Ῥτον. ΧΧΊΧ, 5. ὅϑὅγπιπι. εἰ οἱ λοιποὶ 

᾿ ῬῸΟΤΥΙΝ, αι. - πϑὴπ, μηρία. ἴε5. Ὗ, δ. - ὉΔῚ » Ῥαδδίπι ἴῃ 
᾿δυ δ}: 5155». σεη, ΥἹΠ, 9ο. ΧΥΊΙΠ, 4. ΧΧΧΊΤΙΠ, τά. κατὰ πόδα 
τῶν παιδαρίων, ἰυπῖδ σγέδδειπι ῬΌΔΙΠΟΣαΩι, ᾿. 6. Ζεπέθ. Ἐςχοῦ. 
ἽΠΙ, 5. εἰ 8101 βδερίββίπιδ. -- γολδλ ἢ39, ρέαπέα ρδάμπι. 
ἙἘπεςὮ. 1, σ. - ὦ, ρεάεα, ρεαέξέδ. ἴοεεμι. ΧΗ, 56. σοῦ οἱ 
σιύδες τρέχουσε. Ἠαθυδτατξ ΡΤῸ Ρ]υΣαΪΣ νοςῖ5 Ὁλι, ρέδ. - ᾿ν, 
᾿ξηιδνία. 41|. ΤΏτεη. 1, το. πρὸ ποδῶν αὐτῆς. Ὑιάδητον 3 πιδγδας 
το οπνηΐ δχίτεμπι δία δοοορῖββθ, 40ὸ δδηϑὰ οἱ δραὰ [,διλποῖ 
Οεςουιτιῖ, δὲ ἤδῃο οὗ σδυβᾷπι ΡῈ. ρμδοΐδο 11 θϑτἕμδ ἰΥδη51}}15586. 
᾿γὼ δρυ ΟΒδ] άδθο5 πὰ ππἱνογβθμι ἀὁ ἐπιο γαὶ ἀβττρδῖεητσ, εἰ ἀδ 
»μαεη δα δἄεο δἀμιἰδεῖασ. δγπιν. Εχοᾶ, ΧΧΥ͂ΠΙ, 55. πρὸς 
ποδῶν. ὅγπιπι. ἹΠεοαῖ, 1ε6. ὙΪ, ι. τὰ πρὸς τῶν ποδῶν αὐτοῦ. 
Σωμσ. εἰ εα, ἥμαε δε ἐρδο ἐγατσιξ, Ἐ. δ. Ξὐαπιδγέαε ἰαέαε νσπεἐπιεπιὶ 

᾿Π φίνδ γορὶξ, δῖτδο, ΧΧΥΙ, 20. πόδες ὡραῖοε, Ροᾶς58. ρμαυϊοή, 
“μίογα φυϊοδτα. δῖ:, ΧΧΧΥΤΠ, 59. πρὸ ποδῶν. Ἑοτία ἰδὲ 
προποδοὶν Ἰερδυάπαι, ατιοά Ὁ δεγολτο μεν ἔμπροσϑεν ΘΧΡ]108- 
τοι, -- 146 Β1101 χλώνες- 

ΠΡΑ,ΙΤΊΑΙ, περοέξεπι, ἀοέξο, Ορδ, γέβ, ζασέιπε, πι» 
γιῖι8., δια ἐδδ, σαμδῶ., Θογγονεγδέα, σοπέεογιξίο, ἀπὰδ »γαρ- 

-ἰ ιαεξοὺ ἴῃ ἐμαϊοξδα ἀισε δῖαν, φιὲ ἐπ ζογο αἰοέμγέο ογαέονὶ- 
διιω5 αἀ6 ἱερσίδμα αο ἔμγε αγριπιοτέα διεδηιϊτεβέγ αὖ ασιέ. "121» Οθπ, 
ἽΧΙΧ, 22. Εχοά, 1, τϑ, ψῦϊ πρᾶγμα θὲ ζασέμπε, ταδ, φιας ἢὲ 
φέ ασέέι. Ὥευϊ, ΧΧΤΊΥ͂, 5. ὈΝ1 πρᾶγμα 681 γιεγιδ αἰξᾳιεοα εἰ 
᾿δὔβοίωπι, δἄϊιαποῖα ποτίομϑ ζαδογὲα εἰ πιοίδοέδαε. τον. 
ΧΧΨΥ, 2. ὉΡὲὶ δὰ πράγματα δὰξ προστάγματα Ἰερεηάαπι εἰξ, 
᾿ἀιταἀίσανα, θὰ να]6ο. ὅγπιηι. Οεπ. ΧΧ, 10. - “81 δὲ Ὠ1 ἴππ: 
᾿οἴδαι, νεγόωπι, ἶδα. Ἐκι}. ΠΠ7, 156. - 1, ρεδέΐδ, Ῥ5. ΧΟ, 6. ΠΙο 
᾿Ἰοροταῦῖ “31 οὕτα δγπιπιαοῖῆο οἵ Αἰφμέέα, - γ5.,, Ργοροϑίέμπι. 
, ΟΟἘεὶ. 1Π|, 1.17. Ψ, γ. ΗΠ, 6. 7Ἷἵοκχ Βεθσ. ἀρ ϑδ]ουβοδέπι 
ΣΏ ρΘΏΘΙΕ ῬΤῸ περοέϊο 8. γε βαυλϊταῦ,, βδιοξ ϑγ7. δ κ, νοίμη- 
ἔαδς Ῥαβδῖσι ὕτὸ τὸ Ὀϑοτρϑίοτ, - ᾿Π301Ὁ 088]. ργονέποΐα. ἴδῃ. 
.Π, ἀδ., 49. 8εο. οοἂ, Οὐέξ, Ὁὶ Δ ότῖι 8. τσαηβτηϊασαμπε. - ἘΝῚ 
᾿οἴα͵α. νόγδτπι. Ὥδπη. ΠΠ, 8. 860. οοἄ. Ολέξ. 10. ν. 48. 40. - 
᾿ΕΝ ΡῸ ρίαν. Ιογθι, ΧΙ ΙΝ, 22. Σ πνο. Ὅ6η. ΧΙ ΤΥ͂, 15. - 
ἦν, ρίαπέαϊξίο. Ἠοῦν, Το». ΧΙ͂Ψ, 9.ψ ἀπὸ τοῦ πράγματος 
᾿σεοιῆσεν καρπον, ἔταοῖῃ8β ἀοέέοητετε δα ΥΌτα τοροσῖαθὶς 80 Ῥατοὶ- 
Ῥίοῖ, ϑεηϑυπι ἐπργαβεῖῖ, [1π ταχίμ ποῦν. Ἰδρίταχ: δὲ Καοίοι 
7706 8867}, ᾿διομέ με Ῥῥίαμέαξίο. - ἼΩΝ “ΟΠ Δ14. Ῥοτ ᾿ΔΡοσορθα 

ΓΟ ὨΊΣΣ, φοίμπέαϑ. Τ)8π. ΥἹ, ιγ. Ὑ146 δΌρτα 8. ν3π. 1 Δῖδεο, 
ΨΙ, 86, πράγματα, τεξ 568 ποροέέα γορηὲγ . αν ν. 57. τὰ τῆς 

΄ 
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'ϑᾳσιλείας. Οοπξ, ϑὅγπενη. 5 Ἐπάν. ΙΧ, χ5, ἴῃ ποιΐομο ζαοἰπογὲα 
λερίτατς,, ᾳφυοα ὀταῖ ἢ οσοπδαδίι ἀμ οΌπε τ] ει δ]: πΐςς 
δ6ηΐ5, [1 Μδοο. ΠΙ, ὃ. τῷ πράγματι, τὸ νογὰ, Ὁτὶ ἃ ΚΓ πίραίο͵ 
νοσίῖακ, εἴ ΟΡΡοΙτΩΣ τῇ ἐμᾳασεε.. 10. ν. 7. ἁ ἐπὶ τῶν πραγμα- 
τῶν, 40} οταῖ απϑοδῖοστ: Ὡδῃϊ πράγματα 5ἰροϊῇοδϊς ρϑομνιαδς ᾿ 
60]]. ν. 58. Οοπξ, αυοαυο Οὗδε. “ιδοοῖ. Ὑ οἱ. Υ11. ν. 41ο. ὅ 

Ἐδάτ. ΙΥ͂, 18. πρᾶγμα ε8ῖ διερολίοα 860 γδ8., 00]]. Υ. 19. ᾿ 
΄ ΠΡΑΓΜΑΤΕΖΑ͂, οραναείο, ποροίξἑαξϊο, Φκαορέϊο, ορτεβ, 

γιερσοέΐεπι, ἴἴ. ορφ λέδέογίοιεπι, ᾿ξδέογίοα ἐγαςίαξίο. “3, ΕΓ“ 
δωπι, τ Ἀ6ρ. ΙΧ, 18. ἡ πραγματεία τῆς προνομῆς. ὁχαοίΐο ἐγὲεὶ. 
διεεὶ.. ΟΘΌξ. πράκτωρ. - ῶπ., ἀεοϑδέάεγέαπι, ἃ Ῥερ. ΤΧ, κ. 19. “- 
ἴρπ ρίατ, σαπέλὲ, χα Άδρ. ΙΙ; 82. αἱ πραγματεῖαε αὐτῶν, ἀγα 
ἐὑοέα ἐογπι νοὶ ἔοέμπν ορι5. ΗΠ ολαοέΐα δερρί. Ῥ- 981. τοοῖθ 
τισι μἱῖ, ψοσϑέοπθη Βᾶπο ἤθει ΒΟ] απ) δὰ τολρπ; 5ϑὰ ὀεΐδηι δὰ 

ἤθη Ροείέποσθ, δὸ "σου ογαπάπαι ΔτΒΡ. «λῶν». εἴοραπον 

. φογπιαρῖξ, - ΣΝ, οραδ. α Ῥατ. ΧΧΥΤΗ͂, 21. ἐν πάσῃ πραᾶγ-- 
ματείᾳ ν ἰὰι Οἴληϊ πδροξῖο, -- ὨΛΠΒΌ Ρ] τ, πιπιδγὶς Β8. ΟΧΧ, 17. 
ὅτι οὐκ ἔγνων πραγματείας, 4αἴὰ ἄοπ πονὶ λῤοέοπέίοαα ἐγαοέαξίοα 
πθ6. ἴἴὰ Ῥοίγῥέμβ ποὺ ἸοῺρΘ αὖ ἀηΐεῖο ομετῖβ δ1: αὐτὸ γὰρ 
τὸ παράδοξον τῶν πράξεων, ὑπὲρ ὧν προῃρήμεϑα γράφειν, ἱκανομ 
στο προκαλέσασϑαε καὶ παρορμῆσαι πᾶντα καὶ νέον καὶ πρεοβύ-- 
τέρον πρὸς τὴν ἔντευξιν τῆς πραγματείας. Ἐπ έοαονς. 8ὲο. ΤΌ, 
1. ποι ἸοΏΒ6 8} ἱπίτιο; διὰ τῆς πραγματείας ταύτης. ἘΠῚ ρᾶυ]ο 
Ῥοεῖς: οἵ τε τὰς κοινὰς τῆς οἰκουμένης πραᾶξεῖς καϑαπερ μιᾶς 
πόλεως, αἀναγράψαντες ἕνα λόγον καὶ κοινὸν χρηματιστήριον 
ἐῶν συντετελεσμένων ἀπέδειξαν τὰς ἑαυτῶν πραγματείας. Υἱᾶθ 
δὲ ϊοά. δὲο. 1.10.1. Ρ. 4. δίο Βέεέξμε. δε Ἰδοῖῖο πραγματείας 
βἷηθ ἀυθῖο 1δὲὶ 6δῖ νἱτ1088, 6 τερρῃθηάθπι γραμματείας, ᾳφυρᾷ 
νος δυρταᾷ: οἱ 5 Εϑάγ. 111, 24. ῥτα πραγματικοῖς ἴτπι 81115 οοΔ ἃ. 
ἸορίταΣ γραμματικοῖς, εἴ πῃ Φρὲεεοέξδ. 1,ἰδαρκίξ ἃ. οζῆο εἀϊεῖα 
Ῥ. 214. ρτοὸ γραμμάτων ΑἸ1ὰ5 οοάθχ Βαροῖ πραχμάτων. 644γ- 

ο ρἤξωβ ἴδιο Βαῦοῖ: πραγματεία, σύγγραμμα βίβλου ἢ λογος- 
δε νῖἀε -Ομέλοκέωπι ἀθ Οὗ. ἴδοπι, Αμρ. 1, 52.. Τιορίταν ρταϑῖοτ- 
6α Ὦδῃ. ὟἹ, ά. 860: οοὐ. Οὐιὲδ, ἈΒῚ ΠΙΒῚ] οἱ τοϑροπάει ἴῃ τοχῖπ᾿ 
μδθτ. 2 Νίδοο. ΤΠ, 32. τὸ ἐργαστεκὸν τῆς πραγματείας παραν- 
τεῖσϑαι, εἸαθοταῖαπι ρογέγασέαῤίοτιεπι ἀν ϊατα, ᾿ 

ΠΡΑΓΜΑΤΕΥΌΜΗΑΙ, ποροέξον, πιοίδον. Ἤμῖ, ἀδδαθγϑ. 
1} 6γ. ΙΧ, 19. Δἀάθ δῃ. ἼΠΙ, 17. 860. οοά. Ολίδι δὶ ομα]ά. 
ΩΝ τοϑροῃᾶοῖ. ' 

ἘΠΡΑΙΜΑΤΙ Α, ἢ. 4. πραγματεία. 51. 1 Ἄθρ. ΙΣ, 15. 
860, 64. Ο(οπιρΐ. τον : 
ο: ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ͂Σ, «οἷον ἐπ περοιέξβ ἀρεπαϊϊς δὲ τεδιδ 
ἐγαοέανπαέδ, αὐ γοδ6 βεδέα8 νεὶ αὐ γόριαι οἱρέδέμπι αὐἰπιίπὲδέναξέος 
γιόπι ρογίϊποπα, τϑαίδδ. Πραγματικοὶ ἀϊοιηῃίοΣ λοπιέγιε5 {ογδηϑὲα 
Ῥτοζεδδίοπέδ, φιλὶ ἰἰδοίϊοθ οοποέρίοδαπὲ δὲ ἐδεἑαίέοπθα οοπδίσπας. 
ῥαπέ, αὐἰηιξπίθεγὲ, δργίδαθ. ὅ Ἐπάκ, ὙΠ1Ι, 24. πραγματικοῖᾳ 
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ἠ58 ΠΡΑΓ[ΚΤΩΡ ᾿ς ΠΡΑΟΎΙΕΣ 

«τοῦ ἱεροῦ, αὐἶπιέησίγὶδ να] δογέδέα ἐσπιρέ, Ὑιὰ 6 δαρτα ἴῃ γραμ- 
“ ματικὺς. [τὰ Βέφίλιιδ, ααἱ Βᾶπο Θχρὶ ᾿σδιϊσπδιη διιδπι δῖπο ἀ0 810 
« νεοιϑίοῃς ϑγγέαςα εἴ Κωίψαίο Ὠϑυεῖς, Πραγματικὸς ἴῃ ππΐνοτ- 
δῸΠ1| 18 εἰϊοϊίυγ, φιρὲ αἰξοὰὲ γέ ἐγ ασέαπιαζαο ορέγαπι διεαπε παναΐ, 
ηιὲ περοξἐΐθ οσσιιραξμα ἐδὲ, ὧϊ αῷδο ἴῃ 1]. 1. πραγματικοὶ τοῦ 
δεροῦ δἴηῖ, 41 1π δηϊοσοοπίθεβ ἑερόδουλσι ἀϊοῖῖ δταπῖ, φωο- 
γιεπιὶ Ορεέγα οἵγοα ϑάογα νεγϑαΐμγ,ι ἴῃ ἴοχῖα οδα]ά. Ἐάν, ΥἹ], 
“4. εδῖ Ὧ"5 ὙΠῸ, σοέδηΐοα, Ὦ. 6. πιἐπίδέογία [αρέονεϑ ἐπ ἐοπιρίο. 
7οβορἤμϑθ δυῖϑθαν δα ἄδπι νϑυθὰ τοοϊῖδιϑ᾽ 4. 7, ΧΙ, ο. 5. Ρ. 660. 
ιΐτυν νοῦ δῖ8 γραμματεῦσι τοῦ ἱεροῦ, αὶ εἰ οἷπε ἀυδίῖο οὐ οου- 

, ]7008 νογβαῖδ δδὲ Ἰ]θοῖῖο γραμματικοῖς, αυδπὶ ᾿ἶδτὶ αυΐάδαι ].]. 
Βαρθηῖ. δίο δὲ Ζοίγδιο Υ]1, 2, . {ΠΠ1|, δ, 7. πραγμαεικὸς ἴε 
ἀϊοϊέυσ,, φμὶ ἐπ γοδιδ ρογοπαί δα σεγϑαξμγ. 

ΠΡΑΚΤΩΡ, οκαρίον. ὺλὰ ρατῖ, ἰάδπι. 166. ΠῚ, 11. οἱ 
ϑιράχκζορις ὑμών καλαμῶνται ὑμᾶς, σχασίογσε γοβιτί ΟἸηἶθη5 

ος Βοπῖ8 νὸδ Θχθαμηῖ, - ἥΥ}5, 7οεπογαέον. ϑγπιπι.΄ Ῥε. ΟΥ̓ 1ΠῚ, 11. 
Ἡδογολ. πράκτορες, ἀπαιτηταί. διοιλάαδ: πράκτωρ, ὃ τὸν ἐπικεί- 
μένον εἰσπραττόμενος φόρον. Οομξ. ϑωϊοεγὲ Τ΄σε. Τ. 11, Ρ. 810. 

ΠΡΑ͂ΞΙΣ, ἀσέξο, ορογαΐέξο, οχὰοέϊο, ἐγέδιιέπα. 1} 
98414. ἐγέδιωειπε νεέμα. Ἐάν, ΤΥ, τ, 40. ΥἹΙ, 45. -- η1, νἱα, 
ὦ Ῥατ, ΧΙΤΙ, 25. αἱ πράξεις αὐτοῦ, τοϑ ροβῖδο οἷπβ. Ὑ166 εἰ 
 Ῥαν. ΧΧΥΤΙ,». ΧΧΥΠΠ, 26. εἰ οοπ, 1 Μδοο. ΧΥ͂Ι, 45. [τὰ εἰ 
πράξεις τῶν ἁγίων ἀποστόλων βυπῖὶ γε5 σεδέαθ δαποέογεπι ““ροδίο- 
ἤογιεα. Ἐλᾶδιν ποϊΐλουδ νὸχ οοουττὶς δρυᾶ Ζοζγδέμπι. Ὑιάθ 
᾿Παρλοεϊῥἐ ἀπηοέαέέ,. δα δούΐσεπι αα Ν. 7. Ῥ..291. - Ὁ πῺΣ ΣΡ, 
ξοπεαϊορσίαπι γεθόπθθο. 2 Ῥατ. ΧΙ, 15. οἱ πράξεις αὐτοῦ, τεϑ 
Βεδῖδο εἴυ8. - ὅἼ59., ποῦωδ ἃ 33. ΔΒΆ6ς. ΧΙ], 6. 860. “4165. υϑὶ 
ἴδιαι 1000 πράξεως δ8ῖπ6 ἀρίο Ἰοροπ πηι οοἱ πράσεως, ιοὰ 
χοϊῖαυΐ Βαδθηῖ, νοσθ Ὡϑιηρὸ ἱπορὶθ δοάυοῖα ἃ 52. νεπε α!έ.- 
28, ορω8. ἴον. ΧΧΤΙ͂Υ, δ. - πΌνΌ., ὁρμδ. “44. ΚΟΟΒ6]. ΧΙ, ὁ, 
2 Νίαοο. ἹΥ̓͂, “8. καὶ τῶν διαφόρων πρᾶξες, ὁχαοίϊο νοσέϊραἰζωπι, 

᾿ Τάτ, ΥἹΠ, 58.. πρᾶξις ἐ5ῖ ργοροδίέωπι, 1.4. ἐπιτήδευμα οδΡ. Χ, 
“ὃ. εἱ ΧΠ]Ὶ, γ. Ηεεγοῖ. πρᾶξις, ἀπαίτησις, ἄνυσις» ἤ ἔργου ποίη: 

, σερ ἢ βώς. 1,65. Ογνειμὲ 978. Βτοπι. πρᾶξεν, ἀπάτησον, ἢ ἄνυσιν. 
- ΠΡΑ͂ῸΣ εἴ πρᾷος» πιαπϑιιδῖμ8, ἐδηῖδ. 5), αζβέοξιδ 

41. ϑορῇ. ΤΠ, 15. πρᾶον. ὅγηηηι. Ῥ6. ΧΥΤΙ, 48. 
- ΠΡΑΟΤΗΣ, πιαπϑιῤδέμαῖο, ἴοτιέέαθ, τι, οἱξο. ῬΡβδὶπι, 
ἼΔΧΧΙΧ, 1. Δὰ θαι ]οουμ τοβριοἰάσθ ϑιωέααθ: πραότης ἐπὶ 
ϑεοῦ, ἡ μικρᾷ τιμωρέα. “[αβέδ' ὅτι ἐπῆλϑε πραότης ἐφ᾽ ἡμᾶς καὶ 
παιδευϑησόμεϑα. Ἦδεο βϑαμλῖα 6556 ἐκ 7λεοσονείο δὰ 8. 1,0. 
δηποῖοεϊ Αὐδέογμθ. ΟΔΘΣΤΆπι νι ὰδ πέτα δὰ πραὕὔτης. - 5). 
Ῥβαϊ. ΧΤ ΙΥ͂, 6. ὅγπιπι.ς Τῤεοα, Ῥτον. ΧΎΥΤΙΤ, γ2. λέ πραῦ- 
ζης δῖ δβῖ υποαοδέξα, ἀὰξ Ραξέοηέξα ἐπ ρον [εν γι δ τπα δ. 414, 
Ῥ6. ΧΥΠ,, 56. - "ῬΏν,, αὔῆιϊοείο. Ῥδα]η.. ΟΧΧΧΤΙΪ, κι. [μερ8- 
ταηῖ 1012. ϑῖγαο, ΤΠ 10. τὰ ἔργα σου ἔν πραύτητι διεξαγαγξ, 
Ὦ, 6. πιοεϑέθ ἴα ἴῃ οπχηῖθιιδ χϑῦυιβ ἴθ σεσθ, 600]]. ν. 20. ουδὲ 
δορίτωτ: ταπείνου σεαυτόν. ᾿ 
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ΠΡΑΣΙΑ -- ΠΡΑ ΣΣΩ ᾿ τς 4839 

ΤΙΡΑΣΤΑ͂,, ἀνοοΐα ἐπ πονέο. ΠΔλ ,γ Ἰάδτη. “ἴφω. Οδτῖ Ὁ, 
14. Α4φι.. ϑγπιπι. Οδοῖ, Ι, 1. διοξάαδ: πρασιαὶ, αἱ τοῦ κήπου, 
λαχανίαι, καὶ πρασίον, λάχανον. . Πεεγοῖ. πρασιαὶγ αἱ ἐν τοῖς 
κήποις τέεράγωνοι λαχανίαι, φῖον περασεαὶ, διὰ τὸ ἐπὶ πέρασο 
εὧν κήπων. Ῥλανογίητεδ: πρασιαὶ, τεεραγωνὰά τινὰ σχήματα ἐν 
τῇ 'γῆ. Οουξ. Τογφεξ Τλέδοί, 8. Ῥ. 1. ο.. χ2. Ρ. 804. δο Ζιεχίοου 
ἮΝ, 1. ὃς ἢ. .«“ΨΙ ὰ : | : 

ΠΡΑΗΣΙΔΌΜΑΙ, ἀνεοϊαο ἄα' ἐπδέατ' ἐπιδγόπε δέξο. 2}. 
“Ἄφιι. εἰ Σ ἃ. ἔπια Ῥε. ΧΙὔνχΪ, 24. πεπρασέαστανν τυ γ4}}}18 ἀΥ6 0118. 
ἀτοεϊ ποῖα 66 δὰ γἰγοβ δαπάτ. ΖΖέθγοπ. ργαεραγαέα. Τα τηοηῖθ 
Βοδυδττηξ Π2Ν ἢ, ἀγοοΐα, δυξϑτδν, τ ΓΦ ᾳυοὰ ἀο οαπιοίογεπ 

αὐαφιαέέονιθ ἀϑατραῖυτ, τ ᾶθ δὲέδα δι ρα βοδίῖο σοπιπιοᾶο ἄ6. 
τἰνδῖυτ. Αἀἀς “44. 106]. ἴ, 20. ἐπρασιώθη. Οομπῖ, Ζ)γιοέἑ Οὗ- 
467». 118. ΧΙΨ, ο. “4. δὲ “Ὁ. “ὄν - , 

ΤΡΑΣΙΝΟΣ, ρονγνγασοιδ, Ῥογτὸ δὲπιξέΐε γαΐέοσια νἱγ οἶδα 

οοἱογέδ. Ἐσρὗ, σανάοηγα. Οθῃ. ΤΙ, 12. ΑΥΔΡ. 88. 651 Ραϊίμέξ. 

Ἐρέρλαπέωϑ εἶδ᾽ ψοπιπιΐδ ο8Ρ. ὅ. “«Αἰϑος ὁμάραγδος, οὗτος καλεῖται 
καὶ πράσινος. 

ΠΡΑ͂ΣΙΣ, νοπαϊείο, οπιῖθ φμοαΐ νεπαϊξέωγ, δρεοϊαῖλαι 
7.ὑπιοπέωπι. ἋὩ. 7ποὸ. οἱ ΤΙΧΧ Απιορβ. ΨἼΠ|, 6. - ἼΞν ποξιοδο 
2 Βορ. ΧΙ, 8. 7. Τιϑρετυηῖ Ἴ3Ὁ, ἃ ἼΞΏ, τρπαο. - ὙῸ ἴῃ βπ, 
φοηίοπαδο. ΤἸγοαι, ΧΧΙ, χά. -- ἀξ. Νόβοηι. ΧΙΠ,, χ6.’ - 958.. 
Τιονῖι. ΧΧΥ͂, τά. 25. 27. «Α44μ, Ὅδυῖ, ΧΥΠΙ, 8. Νεβθαι.. 
᾿ΧΊΙΠ, 15. -- ΞΟ. Γονῖῖ, ΧΧΥ͂, 42. - Π2)Ό, δπιρέϊο. Ἰιαν το, 
ΧΧΥ, 51. - Ἴ2υ), ἀππόπας Οδα. ΧΙ, 1. 5δ6ς. χοη. οἵ Α]1{. 
1π οἂ. Οοπιρί. Ἰαρίτυς πρᾶσις σίτου. ΝΒαπι. Χ, :.38. Απιοδ,᾿ 
ΨΙΠ, 6. 6εο. 8. “ω. οὲ Ογγέμωπι. Ὁ 

ἼΡΑΣΟΝ, ρογγιπι, χτ. ΝΌΩ, ΧΙ, δ. “44.168. ΧΤ,; 
». Οοπέ, Τιωϊονὶ ΜΜιδοοϊ, 85. Ἰΐο. ΤΥ, ο. χ8. ν. 535. “Μεογοῖι 
πράσα, τὼ βρύα καὶ τὰ φυκία. : ἢ 

ΠΡΑΣΣΩ., αρο, ζαοΐο, ΟΡΦΤΟΡ ; σχίρο,; θχφιέτο. Ὧ5Μ, 
“ἴο. Ῥτον. ΧΧΧ, 20. πράξῃ. 2), δεοεἰϊἑηρίμο Οὗδα. Ῥ. 151. δὰ 
σόγθτπι μϑῦτ. ϑαιεμάδλνιϊ τρωξην, ἱῃρ ΘΙ Ὸ6 81πι|1} ἔλ85.8, γι] 8- 
ἔδπι Ἰδοϊλοτιθπι δοσοιηπιοάεῖθ δά ἴοοὶ βθηβιιπὶ δχρ)ϊοδτὶ ρο886, 
ΨΟΙΌΣ  ασεγα δὰ Ῥ͵αμέέπο ΔἀΒιθῖῖο: ἀΏΘ, δὶ 48 ΟΟΡ ΠΌϑΟΟΥΦ 
ουρίαξ, δάϊτα ροϊοσῖς δωγπιαπππι δὰ οί οηΐμπι ο.0. Δα 
αὰ Ὠ... Πασρέγιτι, -ἰ᾿ ἢν, 60. ἴοβ. 1,7. ἐν πᾶσιν οἷς ἐὰν 
σεράσσης. ΒΘΏΘ 6Χ 80 Ἰοαυδράὶ βοῦτ. - ἩΧῈ, ἐηνοπῖο. [685 
1,11, 10. Ν. 1, - ὐλ3, επῖφο. Ὅλη, ΧΙ, 20. πράσσων δόξαν 
βασιλέως, φαὶρόπϑ δοτίατι τϑρὶδ. Θ016ξ δ᾽1δ5 ῃσὸ νεερυῖ ἀθ 
Ῥοοιπέαγηι δὲ ψερέϊραἰΐεπι ἐχαοέἑοηιέδμο βαερὶυβ ἀβατρ τὶς 
Ψὶδο διοίοτοϑϑ οἰϊαϊος Ζ7οζίο δὰ 1,00. 1ΠῚ, 15. Ρ. 600..- κὰδ, 
Φχασίογ. ἽΠεοα. 1ε6, Ἅ,, 1. τῶν πρασσόντων μὲ, ὁπίροπέϊξιπε 
Δ Ὧϊθ.. -- ἸῺ. ὅο. Ῥτον. ΧΙΠ, το. πράσσει. ΑἸ΄δπι 5116 ἀυρίο 
ψϑχείομομι ἀρὰϊοδοηξ, χἰδὶ ΠΧ ΡῸΧ χακᾷ ττδιρϑέοεσθ υὙο]υΐδο 
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44ο ον ΠΡΑΤΟΣ -- ΠΡΩΥῚΣ 

δεπῖ. « πων. στη. ΧΧΧΙ, 2,8. Ῥτον. ΧΤΙΠΙ, 4γ. ΧΙΨΥ͂, 17. - 
, ΔΒ, γδϑρίοϊο, ἴΟΡ. ΧΧΧΥ͂Ι, 21. δορίσενθ αὐ ρεσοαξέωπ οϑὶ 

᾿ς Ῥασσαΐμπι σοπιπιξέξεν,6., δυῖ θὲμδ γδεπι βογὲ; πράσσειν τὰ ἄτοπα, 
Ὡϊ1 8:1. ΓΙΧΧ τγδηβιυϊθγαηξ, - Ὁ»8. ΤΟ. Ψ]], 20. τέ δυνήσομαί σοι 
πρᾶξαι: ηυϊὰ ροῖοτο [181 ποσογοῦ Ὦ. 6. πεΐεεπι θὰ. ρεσοαξία 
γηοὲθ εἰοεγ ἐπιετιέιπν σαρὲδ. Ηἴδδναφια 7πέ. τί ἔδλαψα σε; Οοπῖ: 
1,6ς. Ν. Τ΄ 8. πορέον. ἴον, ΧΧΧΥ͂, 5. εἰ ἥμαρτες, εἰ πραξῃ: 
ἘΡῚ φυοαῦθ πράσσειν 864. ἀαῖένο Ὠοῖδὲι ποσαγδ αἰξοιεὲ, ᾿αἰδέγῖ- 
γποριίϊεην αὔεγτσ. Κρ αΐδ: φμξα δὲ πιοσοδὶο Ἰοὺ. ΧΧΧΥ͂Ι, 5. 

ΟΡιον. ΧΧΧ, 20. Ῥγδοίοτθα Ἱορίτυς ἴοὉ. ΧΧΧΊΙΨ,, 41. λέληϑε 
. δὲ αὐτὸν οὐδὲν (80. αὐτῶν) ὧν πράσσουσε, Ἰ᾿αῖεξ νότο 1]}0πι 

ἈΣ81] ἐῤέογωπε, “μαθ ᾳραπέ. Τὰ Ἡδρτ. κατὰ τὸ ῥητὸν αἸἰϊῖοτ. 1 
Μες. Χ, 55. δὶ ἔπ ὑπ᾿ νεσβπι βιραϊβοαδι οἐοίδημθν δὲ ΟἾΥΣΙΡ 
αἰΐηιοτν ἐγασέαγθ, τἕπι ἐπ 8776, ἃ ποῖϊομο ὀκιροπαϊὶ, ροδὲϊ- 
ἑαπαϊ αὖ αἰέψιο νο] πιμίοέαπε “εἰ ροομπέαπι, ἀ6 αυὰ νἱὰ. 7776ε- 
δείδηισίμδ δὰ ιοαίον. δίο, 1,. ιὃ. ϑ8ῖιο φυοηιδ "ΏΣ βυκῖϊτοῦ 

, ΟὐΒεὶ. ΙΝ, ι. Ηἴ6ῖ. δυ8. 22 δὲ 25. πράσσειν ἴεν εεἴ Παρ έξωπι, 
δρϑοϊδίιπι σαϊμέέογέμετι οοπιπιίέέενθ. - Νιάθ ηἀθοαυθ 4110] ὁσίως». 

ΠΡΩΑΤΟῚΣ, τνοπαῖϊθ. 2 Νίασο. ΧΙ, 5. ἰυκῖα ἃ]. πρατὴν δὲ 
τὴν ἀρχιερωσύνην κατ᾽ ἔτος ποιήσξεν » ΒΌΠιπχαπι δαΐδηι 88 θσάο» 
τἴυπι νεπαὐδ ᾳφυοῖδπηΐ τἀ ἀϊξατυπι. 

ΠΡΑΎ ΘΎΜΟΣ,, ἰονιὲβ απέπιο, γτυαρδιιθέῖεδ, γπέέ:δ. "ΔΝ 
ἘΞ Ὁ, νέέα σαγηΐϑ. Ῥτον. ΧΤΙΥ͂, ὅ0. υδ1 “αόσέγο λυ ἀϊοο ΠΡγδτίυ8, 
ΔΡΟτγδηῖθ οΟῸ]0 ἱπιν. 29. ἀοϊδίαβ ἐπεεσρτοιὶ ἀθπυο οδἱδοοταῖ 
ΕΝ ἨἼΜ, ὑπάδ πραύϑυμος ἀνήρ. -- ΠῚ ὉΞ), διεπιξδὲδ δρίν δι, 
Ῥτον. ΧΥ͂Ι, 20. ' 
“ ΠΡΑΥΝΩΏ, πιαπδιοίο ζαοίο, ἔεπΐίο, πιξέξροι ΘΡΡα 
Ἡ!ΡΉ. φωΐαϑοεγο΄ ζαςίο. Ῥ58. ΧΟΙ͂ΙΤ, 15. τοῦ πραὔναε αὐτον 
ἀφ᾽ ἡμερῶν πονηρῶν, Ἐξ φφιιέσδοογο Γαοὲαὲ {ΠΠπτὰ ἃ ἀἰε θ᾽ 8 π|8]}18, 
Ἡδογοῖλ. πραὔνει, κατασιγαΐνεεν κατακοιμίζεο. - 585 ΡΙΊΒ, ἃ 
δηυ, ἀμδέφηίο. τον. ΧΥΙΠΠ, τά. θυμὸν ἀνδρὸς πραὔνεν 9ε- 
ράπὼν φρόνιμος, ἴτατα ἀοπιέηιὶ πεξέῆραξ βευνὰϑ ρτιαἄθῃβ. δἰ 
»“Ἀδέϊαημα Κ΄. Η. ΧΤΙ. ο. δά. ὀργιζόμενον. πραῦναε- ἐν. 

ΠΡΑΎΣΣ, πιαπεδιοέμδ, ἐδηΐδ, πιδέϊο, ἴτ. αὔξοξιεδ, ραμ- 
Ῥόν, ἤωπιΐζίδ, ἐοπμὲβ. Ὀδη)η ΗΙΡΗ. οδδοσπάίονε ᾿ξασίο. Τοεϊ. 
1Π|, τι. ἐκεῖ ὃ πραῦς ἔστω μαχητὴς, ἘΝῚ ποπημ}} 16 166 1888 
νἱἀρηΐον: ΔΛ Π0 ΠΣΠ δδὺ ΠΣ}, Τγοπιπεῖο ὨΠΡΤ] ρμᾶτῖ. Ῥ8Ἐ., (αρ» 
Ῥοίίο ἴῃ Ογὲδ. 8. ν. 555. ὈΠ3Π, ἃ Τὴϑ, φιεθέμδ, ἐγαγηιφιδιιϑ, 

,᾿ πιαηϑμθέμδ, δὰ αύδη ᾿Ἰοουπι ϑολαγγεδεγρίμα 605. δοαϑυτας 
ἴομησιο τοἀάλά!886 διθιϊγαῖοσ. -ὀ ΡΨ, αὔέέοειοσ, ἐεεπι δ. 
Νυα, ΧΙ, 5. ωύσοῆς πραῦς σφόδρα, Μοθε8 αὐλέοξιια να]άθ. 

οὐ ΨΙάΒ οἱ Ῥβ. ΧΧΙΥ͂, το. ΧΧΧΠΙ,». ΧΧΧΥ͂Ι, ει. υΧΧΥ͂,9.. 
ΟΧΊΙΙ͂Ν, ά, Ἀἄφιε: 165. ΧΙ; 4. τοῖς πραέΐέσι τῆς γῆς, λεπεδιυδ 

ἔδτιταθ. - Ἴ 9, αὐέοίμο, ραμρον. ὅγπιπι. οἱ τ ΧΧ ΤΌΝ. ΧΧΙΥ͂, 
ά. ἐκρύβησαν πραεῖς γῆς, ᾿ΔΟϑοοτάϊτι δοηξ ἑπορδα ἴοττδθ. [689 
ΧΧΥῚ, 6. πατήσουσιν αὐτους πόδες πραέων. οοπουλοδρΡυπῖ 1165 
Ῥϑάεε ἐσπωέωπι. Ζϑοι. ΤΧ, 9. πιραῖς, ϑεπιμὲφ γ6} ραυρεγ, 00}1.. 
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. ΠΡΑΥ̓ΤΕΗΣ --, ΤΑ͂ ἩΡΕΣΒΕΣΙΑ , ἀἀάι 

ΜΝ. ΧΧῚ, δ. ΑΙΠ Ζαοδ: 1, 6, Ῥχο πραῦς μαδδαξ πτωχὸς; 
φαειπᾶ ἀτησάππι νΐος γϑυβὰ ῥτὸ πεωχὸν 3 88πι. ΧΧΊΪ, “8. δ: 
Ῥαρθης πραῦν. ϑδῖταο. Χ, 15. ἐκάϑιδεν πραεῖς ἀντ᾽ αὐτῶν, 50. 

ἀρχόντων, 5εἄάθτο ἔεοὶξ (530. ἱπ [Βτοπ0) ραμρσρδε Υ8] λωπεὶῖοϑ 

Ἰοεο ἐοτυσι, Οοπξ. 1,ὰ0.., 82. δὲ, 4υἱϊ δῖο πραεῖς, Ἐνδηο͵ 

εοἸἰϊδιδ' νοοῖ τἀπεινούς. Υἱὰθ δὲ δῖτ. 1Π| 10. υδί ἰυχία «4. 
πραΐσιν Ορροπυπῖας ὑψηλοὶ καὶ ἐπέδοξοι. Οοπέῆον ἰδηῖθη το δῖα. 

᾿οοπῖτα απὸ δεηξδηϊτίδηι α Σ᾿ γοίδοδποίάενο ϑρέοίῥ, Ρ. 221. 

ΠΡΑΥΤΗΣ, πιανιϑιεῤδέμαϊο, ἱππξέαα, λιωπιέέαθ. ἢ, 

οἱίο. Ἰπεοά. Ῥ8. ὩΧΧΧΙΧ, 12. γιάκδευν ἀδείναδβθ, ἃ ΠΏ, 

«φέϊονα, φιέσϑοογσ. - ΤᾺΣ», λιωπιέἑέαν. Ἵλοοά. Ῥτον. ΧΥῚ, 4, 
ϑγηιπι, Ῥτον. ΧΧΊΙ, ἀ. ϑῖγδο. Ὁ, ὃ. ἀποκρέθητε αὐτῷ εἰρηνικὰ 
ἂν πραὔτητεο, ἘΝῚ πραὕὔτης 681 οοὐπιέξαδ., πιοαϊδείἑα, ἐσπϊέαθ, αἵ 
αυοάυθ ϑγγμα ἰπτογρσείδῖαβ εϑ8ξ. , 

. ΠΡΕΙΜΜΝΟΝ, ἐνωηοιδ, δέένρδ, νοὶ δέλρεσαγδογίθ. ᾿ΠΥΘΌ, 
μἱαπεαίδο, ρμίαπεέαγέμπι. 4710. Ἐχθοῦ. ΧΥΗ͂, γ. πρέμνου. νεὶ 

πρέμνῳ. Κρ. εἷδ αγϑοέξϑ Ψεντηϊπὲδ δῖ, 148 δηΐπι Ῥτοοῦ] ἀα- 

Ῥὶο Οἴοβε. 1,18. ἴῃ Ἐσσδοῖ. πρέμνῳ,, βόλῳ. ΑἸιΐῖον ἀδ Ὦδο νοςϑ 

Ἡδεεγολίμδ: πρέμνον, στέλεχος, βλαστὸς, πᾶν ῥίζωμα δένδροῦι 

τὸ γηράσκον. ἢ τὸ τῆς ἀμπέλου πρὸς τῇ γῇ" πρέμνον. 
ΠΡΈΠΕΙ, ἀεοοέ. ῬλΘα , δἰἐδηέξωπε. Ῥε. {{ΧΤ7Ὺ],͵ 1. σοὶ 

σρέπεν, ἐὲδὲ αοδοίεν. “Ἑσοτιδδββ ΠΣ Ὀτοιδὰϑ οπιϊδοτάηϊ, δὲ 

δΌΡΡΙοσαης Βίο δἱαυϊά, αὐποὰ νεσὸ οοσῖθ πιδεπῖθ δἀ ἀδηδυπὶ 

εδῖ. - πνδν ρῥζολεον, αἰδοόγμδ διεπι. ᾿Ἰότθυα. Χ, σ. α Π5.7). μυΐπ 

᾿δἦον δωπὶ, ὥδσαο, δοηυδηῖο. Ῥε. ΧΧΧΙΤ, ι. ΧΟΗ, γ. ὅὄγνιπει. 

“ΤΑεοά. Ῥτον. ΧΧΥ͂Ι, .. ἔπρεψε. «, "πιε). ὅγπιπι, Ῥτον. ΧΥΤΙ, 
9. οὐ πρέπει» Ἦ. 6. δαουπάστι δοιΐθηι οταϊξοιβ οὐχ ἁρμόσει, 

οἴ ΠἸΧΧ τοἀάϊάότιης,; ὉὉΣ δηπὸ πρέπϑεν 66ῖ σοπρεμέγσ., 1. 4 

ἀρμοζειν.. “" β ἜΝ Ἀὐ ι 
ἸῸ ΠΡΕΠΟΝ, ἀδοδηβ, ἀδοονιηι  Νῖδοο. ΧΙΤ, αι. 
ΠΡΕΠΟΝΤΙΏΣ, ἀδοδηξαν, ἀἴδοογδ, μὲ αἶδοδέ, 'σομνοη σι: 

.26ν, “ Νίαοο. ΧΥ͂, ιΔ. Αἀάο Ῥίπάαν. Οἶγπιρ. γ,.16.. “εδολγέ, 
“Ἴραπι. 607: : : τς 

ΠΡΈΣΒΕΤΙΑ͂, ἰοραΐξίο. . »υΌ, ἐπέσνργϑο νοϊμπέαέξο αἷέω 

οιεέεισ, Ὦ. 1. ἐἰσραΐμδ. «4, ἃ Ῥατ. ΧΧΧΙΙ, 51. Υ᾽άο οἱ 2 Μίδοα. 
ἘΨ, }1. ᾿ “-Ε πν 

ΠΡΕΣΒΕΙ͂ ΟΝ, ϑ8σηπέμπι, δϑηδοίμδ, ἵϊ. »γαεγορσαϊένα, ᾿ 

σεέαϊὲς,, ἐμδ, 4μὸ φιὲδ σαμαῖδέ μὲ πιαΐέι ποαδιόπιμδ: ἀπά δρυᾶ 

Ἡοπιθρισε 1]. Θ΄, 89. πρεσβεῖον 68ῖ ργαἷσπιΐτπι δοπογαγέϊοη, 
φὼσαἷ πον έ εν" πιο ΐον παζῃ 6} δότιθα νετιφγαπμα, ΠΣ σ,, σαμπέξίθε... 
ῬΞ:. ΧΧ, 10. ἕως γήρως καὶ πρεσβείου, 8486 δὰ δοποοίδιι οἴ 

΄ δΟῺ ΣΌΣ. ὰ ω δι ᾿ ᾽ “ς 

ΤΑ ΠΡΕΣΒΕΊΑ, φταάμε ασέαίέδι, 4. ἃ. 5θγεἰία. Ἴ53, 
Ἀγὶπιοροπέέεγα. Οοα. ΧΙ. ΤΠ, 553. ἐκάϑισαν -- ὃ πρωτότοκος κατ 
τὰ πρεσβεῖα αὐτοῦ, καὶ νεώτερος κατὰ τὴν νεάτητα αὐτοῦ, 58646-. 
Βαηῖ -- Ῥτϊπιοβ ηἰτι5 ἰυχῖδ ργασγορἐέναθ ἀδέαίέδ ϑεαδ, δὲ απο. 

. ἑρχία ἱαγοηϊοῖθαι δυδη). ϑἰο οἵ δρυὰ ϑμέδαπεϊη ν. πρεσβεῖον ἴπ ὁ 

- Ἧ , 

΄ 



Ῥ...Ὁ 

ο 

᾿ ' 

442 ΠΡΕΈΣΒΕΥΤΣ -- ΠΡΕΣΒΥΤΕ ΡΙΟΝ 

ἔταρταουῖο ἤπο. ““μοέοτὲδ : ὁ δὲ Περίανδρος - -- τὴν βασιλεῖαν κατὰ 
πρεσβεῖον λαμβανει. ὅ ΝΜίδεο. ΥἹ, κι. ὁοποοίμδ. Ἠΐεῖ, 81. ν. 50, 
ὅτε σου ἔδωκεν ὁ ϑεὸς τὸ πρεσβεῖον. “ζμῖρ, λοπογόηε δϑηδοίείο, 
᾿. δ. πλὰπὰβ ἱπάϊοΐδ, δὰ φυοά οἰὲπι πρεσβύτεροι οἸἐροθαπίυν, 
Ὁπάϑ ἴῃ “ἰες. «1ἰα. δὲ Οοπιρί. Ἀ.1, πρεσβυτέριον Ἱρρ!τοτ, 4πδα 
᾿Ἰσοιοποθαι φυσᾷ ὅγέως εχργϑβδίι, 7οϑορῆ. δ 8. Ζωώ, 1, ,3, 
Ῥ. ιι5, φᾷ. Ηἴανεγο. υδὶ Ἡδτοάεε ἔγθ8 ἢ]ϊο8 δοβ τϑρθὲ ἀθεὶ- 
ξπδτδ δἀδοτϊδίος ρορυϊμαι, πὲ ΄υεπιάυδ δοσιιτι οοἸδαξ κατὰ 
σρεσβεῖον., ὕγὸ παϑοοηαὲ ογα γδ. - ᾿ ᾿ 

ΠΡΕΣΔΒΕΥ͂ΝΣ, ϑδηδα, ἸΡὺ. 4]. χα ϑδα, ὙΠῚ, 4. πρεσβεῖς. 
͵᾿Αἀαδ, “»ἰεέορλ. Αολανη. οὅ, δολοί, ὁ. 

᾿ς ΠΡΕΣΔΒΕΥΤΗΣ, ἰοραίωδ. ἘΣ ὉΙΟΥ, Ζοραξέ, “44. 
166. ΧΥΤΙῚ, 2. πρεσβευτας. ἃ Νῖίδοο. ΧΙ, 41. ΧΙΨ, 21. 22. 

᾿ΠΡΕΪΣΒΥΣ, ϑεπφς, φναπαὲε παῖε, οἱ ηυΐα δὰ Ἰορδιῖο. 
, 568 ΡΒ)ῖοδβ ορδυηάδϑ ρ]θγυπιητθ εἰ ρουθαπῖον ψῆσὶ δοίδίο, 

᾿ ἀἰρηϊαῖο δὲ ῥγυάοηιία, 4086 ταδχίαιο, ἐπ βϑοϊοχῖθαδ υἱροῖ, 
Φοπδρίουϊ, οδἰΐδηι ἐεσαΐμδ, ἰξ, ργέησσρε. ἸΏ, πιαρπαε. Ῥι, 
ΤΧΥῚΙ, 54, ἥξουσι πρέσβεες ἐξ Αἰγύπτου, νοιῖδηξ ργίποίρον 

ἐχ Αοργρῖο. Ατσδῇ. ΩΣ περῖέι ζαπιιῖξεἐξ ζωξέ. ὙΊ1α 6 διατ- 

οἱξέξ αγπι. Πανέα, Ρ. τθ1ι. Αρυᾷ οπεονιην" 1]. ἰ, 551. δὲ ὅ, 404. 
πρέσβεις διτϊ δασογαοέδε διεπεπιὲ δασρογμπιζειδ' γ ἐδέξέσε. -- ἩΝ Ό. 
Νια.. ΧΧΙ,2ι. ΧΧΙΙ, 5. δος. 11, 26. - 3, Ῥμον. ἴδοδ, 
ΧΧΧΥΊΤΙ, 6.  ὲ νοχ ἩΘΌχ. ἀθ »επέδένιίδ γαρὶσ “(ϑογνέαα ἰπιοὶ» 
Ἰορθιᾶα δεῖ, ηοὶ Ἰοραϊοταπι πισποσο ἔπ βδηῖας, 00]1, ΧΧΧΥ͂Ι, 
13. - ΝΣ, οδοίαδο. 165. ΧΧΊ, “, Ηἰὶς Ἰοροταπι ὐπ, -- Ἴν, [66, 
ΤΥΠ, 9. - ἜΣΥΙΣ ρῥίατ, ἐογπιέπα. 166. ΧΙΠ, 8. οἱ πρέσβεις, 
4υδεὶ δδδοῖ ρ)}τ. 6χ ὙΣ. - ἜΣ, σηρμδέιδ. 165. ΣΡ̓ΧΤΤΤ, 9. Ηἰς 
ἀποσυο Ἰοροτυσε Ὑχ. σογοῖ. πρέσβεις, γέροντες.) βασελεῖς, 
ἄρχονεες, προτειώμενον καὶ οἱ πρεσβευταὶ. μεσίταε, ἀπόστολοι, 
ἢ ἕνεκα εἰρήνης πεμπόμενοι. Οοπέ, ϑμίοεγὶ Τάφο. Ἐοοῖδε. Τ. 1]. 
. 

Ῥ. 455. 
“ἸΑΠΟΣΤΈ Δ ΜΩ ΠΡΕ ΣΒΕΙΣ, πιξεέο ἴοραΐοε. τὺ, 

. πεδέέο. ΗΟ. Ὗ, «5. ὈΡῚ πρέσβεις ἀὸ διὸ Αἀἀϊάοταπε. Ζαλγάξίο 
ἄπ Αρραν. ογέξ. δὰ ἢ.}. ρ. 36. πρέσβεις ροτεϊποτο νἱάσδιον δά 
ΘΝ Ῥτὸ 400 Ἰορετίπε 9.1). ν6ὶ δάδο ον γν, αυοὰ νοοδΡυ]υα;, 
εἴδι ἰπ σοάΐοοα δδοῖὸ ποῦ οὑνιθμι δἰξ, ἰδαθη ἐμ π|8ὲ ἔπϊεδΕ, 
δῖφυς ἀο ἀοσέονέδεδ, ἐπέογργεξέδειδ, ἐσραξέα, αλἰῖϑηθα οἵἷτ 
ΕϑΏοΥΣ Ρουβοῦῖδ Ὀδυτρδῖθηι 6586 ροδδὶϊ. ἔδηι δυδρίσδἭιτ, Ο}1πὶ 
εἷος δοτίρευπι ἔξυΐδδ6: ἀπέστειλε πρὸς βασιλέα ἐαρεὶμ, ἄἀριπὰθ 
ὅπ πιδυρίηϑ αἰϊααοι ροδυξεξο πρέσβεις, τἴ ΘΧΡ] οατοξ τὸ ἐαρεὶμ, 

᾿Ῥοδῖοδ νοτοὸ αἴτδιαθο Ἰεοϊΐοποηι ἴα ἴοπίυπι ἔγ76ρ51386. 
᾿ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΙΌΝ, πεεπδδ δεπέογεμε, Ὦ. 6. ργονέποϊα 

ἁμαϊέοτα. ϑιιβδπτι. ν᾿ δ0. ὅτε σοε δέδωκεν ὁ ϑεὸς τὸ πρεσβυτέρεον, 
ᾳυουΐμαι ἀεάϊΐε ἰδὲ Γλδυδ πρδεε δομέογιεπα, ἢ, 6. Ῥχονέποξαι 

-- 3. 2 
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ΤΙΡΈΣΒΥΤΕΡ.4. παέι πιαῖον ζοεπιΐπα. ΤΡλ55, Ῥνέπιοο 
φσοηΐία. Ὅεπ. ΧΙΧ, 8). ΧΧΙΧ, 6. - αὐ, πισϑηα. ΖΘ ῖ,, 
ΧΥῚ, 48. θο. ΧΧΠΙ, 4. - πὸ, σαημ8. Ζδοι. ΧΥῚΠ, 4, 

ΠΡΕΣΒΥΤΈΕΡΟΣ,, σδοηίον, τπιοτῶϑῃ δαῖδτὶθ δὲ ἀΐστιϊεδεῖδς 
155ν Ρῥγἱπιορεπέέμθ. Ιο05Ὁ.1, 15, νχ8, - 3, “έμδ. Ἰοπ, ὙΤΙ, 
“ἤ. Ἐχοά. ΧΧΧΙ͂Υ, 80. 660. οοά, Καὲ. τδὶ πρεσβύτεροι ἰσραὴλ 
ἐδὺ αἸέυβ Ἰητετγρτθιῖβς αυΐ δου ]δπὶ ΝΎ 125 1ἴὰ ΘΧΡ]Ισδη. ᾿ 
ἄδιι 6850 Ῥαϊανὶξ Οὗ ν. 51. Ὁδὶ οἱ ἄρχοντες τῆς συναγωγῆς γοο᾽ 
σδοῖιτ. Ομ ον απ σ486 νατί οἰ άξοπι Ἰεοϊξοι!δ 1}, ν. 532. - ὈΦῚΔ, 
γὰαρμδ., ἴτ, γπαϊοῦ παέμ. Οὐ, ΧΧΥ͂ΤΙ, ι. 5. 42. ΧΙ Υ͂, 15. 
ΦΙΡαΥ. ΧΥ͂, ιΆ. -- ρι,, δέπδα. Οθι. ΧΥΤΠ, 11. 15. . ΧΥ͂Χ, 4, 
ΧΧΙ͂Ψ, τ. δὲ δἱῦὶ βδδορίτβ. -᾿ νον, ἐἰδογερέέμα, Ἰοὺ. ΧΧΧΙ͂;," 
6. - μη, Ῥγίου. 4 Ῥαν. ΧΧΙΙ, 1. -- 5 οβαὶά, σαπεδ. Ἐμδάσ, ἡ 
Υ, 9. - ὑν, ῥνέποερδθ. ἃ Ῥαν. ΧΧΧΤΙΙ, ὅ, ἐβουλεύσατο μετὰ τῶν 
σιρεσβυτέρων αὐτοῦ, ἀρ]  θοΥΑΡτ στῶ δϑηΐοσιθυϑ βιιΐβ, ψο] 1}}18, ' 
4υἱ 10ρεὲ ἃ οον8}}} 15 διδηῖ, Οὐ, πρεσβύτης. Ἡεογοῖ. πρεσν 
τερος. μείζων, φρονιμώξερο. 

ΚΑΘΕΣΤΉΚΩΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ, δοὸ βεοοασπάμαηι 
ΑἸἴοβ Ἰίδτος πρεσβυτῆς, Φοπδέξξιείτιδ δεηέον, Ὦ. 6. φιὲ ἑαππ ἐπ 
4 ἀδέαϊε νεἰ ἀἐσηίέαία σοηδέξξιμξιέδ δεέ. σύ τε, νῃν οαρεξοὶ, 
Ὅσας. ΧΧΧΊΙ, “6. ,. 5 

ΠΡΈΣΒΥ ΤΗΣ, σοπεν, ἴτ. οοπϑὶϊέαγέμδ, ἑαραέμϑ., ὈΤῚΣ, 
γπασηωϑ. ϑγπιπι. 560. οοὐαῖ, Οοὲδῖ, δὲ Ζ, ἈΧ΄' Ο6α. Χ, 41. πρεσβυ- 
του, δογιέογὲδ, πιαέογίδ. -- Ἀγ. Οοι. ΧΙ.1Π,.47. Εχοά, Χ, ὟΝ 
1αὰ. ΧΙΧ, 16. οἷ, 4101 δδϑρῖτβ. “'φι,ο. Ἐχοά. {Π7,χ6. -« 9, 
αδονγερέξμδ. Τοῦ. ΧΧΙ͂Χ, δ. -- γηὴθ., ἐπέσγργαδ, ἐσραΐμδ. 2 Ῥαξ. 
ΧΧΧΗ͂Ι, 51. -- ἘΣ, ᾿γὸ οομέξα, Ὦ. ὁ. Φέοϑ οθιέογιομ, μὰν 
ἡπόης φιαοὶ νἑάενπιο. (Οου, Βρέδδοπέιμπε αἷδ γοβηο ον. Ἰἰὴ. ἴ, 
6. 190. Ῥ. 264. πὲ ἀοοοῖ, Ῥοεδατυπι το ρ65 ταϊπϊδέσοβ 4πορύόδτα 
ΒαΡοΐδ86, 4υΐὶ γοαριην οομέΛ, ἀἰοῖξ δἷπῖ, ααοα ρον 1108 'ᾳυδεὲ 
νἹἀοτίηξ,) Νυπ, Χ, 51. ἔσῃ ἐν ἡμῖν πρεσβύτης, ὁτῖα ἸΟΡ18 ὁθποΣ,, κ 

͵ 

ἱ 

ες, Β. δὲ ὦ σοποξέξέδι Οὐομξ, πρεσβυτερος οἱ Κεμοῤοιΐμπε ἴῃ Το, 
. ὝΤΙΗ, 9. Ῥ. 160. - ὌΝ, δοσαΐέμδ, ϑγπιπι. ἴθε. ΧΥ͂ΤΙ], 1. πρεσ- 

ὑτας. Οοηξ, 4 Νίαδοο. ΧΙ, 84, - 5, οαπιϑ. ἴον. ΧΥ͂, το 
τδοῖοσθα Ἰορίτσ ἀρυὰ ϑγηιπι. ἃ θαι. ΧΧΙ͂, 15. πρεσβυτὴης 

᾿ ψὰρ ἦν. Οανδ πὸ οτϑάδβ, βδϑονγεῦθα νογείσπεω νοοῖ Βεῦτ. οοἢ- 
εἴπεῖθ. Ῥοῖίτυδ δυπΐ πγόγεμι δοβοϊου δᾶ ἢν"). Εἶτδαὶ νἱτῖθυϑ 
ΦΧ δτιϑῖ:18, 80. 4018 Ὁ 1ᾶπι δϑῖδϊθ ὑγουθοῖσοσν δσϑξ. δδα}}. 
ν. 19. πρεσβύται 860. Κζαε. υϑὶ ταλίαυξ ᾿ἶδτὶ πρεσβύτεροι Βαθεπὲ, 
90]]. ν. ὃ. οὲ 44. ““» - : 

ἘΠΡΕΣΔΒΥ ΤΙΣ, νεέΐα, ἀπμδ. 6 Μαοο. ΧΥ͂Ι, τά. πρες- 
βῦτι; τοίεγαπα. 

ΠΡΗ ΘΩ, ὠνὸ, ἱποσπάῖδο, ἷξ, ἑη)ο. ἈΦ, ἑπβαξμδ,, ἔπ: 
ππέωδ. τι, Ὗ, 21. τὴν κοιλίαν σου πεπρησμένην, νδοῖταπι 
ἕποοι ἑηβαέωπι. Ἡδφεγοῆ. πεπρημένος (16β6 πεπρησμένος), πεφυ-» 
σημένος. Οομξ, Ἰάθπι ἴπ πρῆσαν, ἘΒῚ ῥδεῖζος Ῥσγο πεπρησμέ- 

, ΨΟὺς τα] Ἰερίταχ πεπρηένουρ.. - ΠΝ: ΠΣ δ,, Καὶ εἰ ΗΊΡΒ. 
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ἐπέμπεθαοο, ἐμπιξαΐμτα ζαοῖο. Ναί. Υ͂, “5, πρῆσαι γαστέρα, 
ἑβανο νοπίτοια. Νααι. Υ͂, 27. πρησϑηήσεται τὴν κοιλίαν, ῬΙῸ 
κατὸὼ τὴν κοιλίαν, νοπῖτο ἐπέμπισδοφέ. πὰ οπιμῖθυβ ᾿ΐβο6 Ἰοοῖς 
πρήϑω οὐπὶ πρέϑοὶ ἴῃ -00}1. ρετπιπέδειπι τρογίτησ. Οοηξ, Σὰ. 

᾿Βεγπαγάμηι δὴ 7οδορ. ΑΓ΄..2. 1Π,1ι., 6. 
ΠΡΑΝΗ͂ Σ, ργοπδ, ρῥγαφοσθρε, ἔπ ζαοίοπι ἐαρδιιδ. 58}. 

ἘΝ, 19. ῥήξεε αὐτοὺς ἀφώνους πρηνεῖς, ἀϊδτυπιραῖ 11108 δἷῃδ 
νοῦῦ ἐπ [αοέσηι ἰαρδοδ. Κμΐᾳ. ἐπἥαξος. Μιάοῖατ 16ρ1856 πρη- 
ϑεῖς ἃ πρήϑω. Οοπέ, ὅ Μδοο. ὟΙ, ,5. Αοῖ, 1, 18. Φεογοῖ. 
πιρηνῆς, ἐπὶ πρόσωπον πεπτωκὼς, ἀπὰ τοῦ ἐπὶ τὴν νεων πεπτω- 
᾿κέναε, νέον δὲ ἤδη. Ἐμοέαελέμα ἀᾷ Ηοπιογμπε 1]. ξ', ν. 4. Ρ. 
4γ,86. “Ὅτι ἑρμηνεύων ἐνταῦϑα ὁ ποιητὴς. τίς ἐστιν ὃ πρηνής, 
λέγει" - ἐκ δίφρου (Ροῖϊδιβ δίφροιο) παρὰ τροχὸν ἐξεκυλίσϑη 
πρηνὴς ἐν κονίησον ἐπὶ στόμα -- παραδηλῶν, ὡς ὁ ἐπὶ στόμα κεῖ- 
μένος πρηνῆς κεῖσθαι 'λέγεκαι, ὁ δὲ ἀνάπαλιν ὕπτιος. 2,οκεῖ 
δὲ ὃ πρηνὴς, ὃ καὶ πρανὴς δεὰ τοῦ ἄλᾳα λέγεται, ἀπὸ τοῦ παρα-- 
νέειν γίνεσθαι) ὃ ἐστιν παρανήχεσϑαι. παρανέοντε γὰρ ἔοικεν ὁ 
πρηνής. Ἐσᾶοπι δοῦδὰ οοπιροδέίϊα ἐπιπρηνὴς εἴ καταπρηνὴῆς 
ἀϑυτρδηΐατ. Ἰεεγοῖ. ἐπιπρηνῆς. ἐπὲ στόμα, λοξὸς, ἐπικλενὴς 
ἐπ᾽ ἄὄψεν. Ἰάοτα : καταπρηνὲς, κατὰ πράσωπον, ἐπὲ στόμα, κα- 

“ χῳφῷές. ῬΊατα ἄδ γοοα πρηνὴς νἱ δ δρυὰ ϑιρέσογωεπι Τάδε: Τ. 
, 17, . 40θ. 6 841108, 4υο5 Ἰδυάδλε “)ούδμε δὰ Αοῖ. 1, χ8. ν. 
1011. ἃ Νίεοοο. Υ͂, 45. πρηνὴς ἀο ἐσπιρίο ἀεδίγμοίο αἊ αἱγεέο 

. αἰοϊτυτ, ᾿ ᾿ “" ᾿ 
ς΄ ΠΡΙΆΜΑ͂Ι, ὁπιο, τδαξπρο. πρὴ, αοοὶρίο. Ῥτον. ΧΧΧΙ, 
16. ϑεωρήσασα γεώργιον ἐπρίατο, νἱάξῃβ ἀρτθεα επιεδαί. 
᾿Ηδεογοῖ,, οὲ Ζ,.9χ. Ογνεδε ΜΜψῇΈΕ6. Βγεπι. ἐπρίατο, ἡγόραξεν. Αρυᾶ 
Ἡδογολέμπε σΌ]ρὸ τη 8}6 Ἰερίτατν ἔπρατο. -- “δῷ. δι. ΧΙῚ)11, 2.5. 

᾿ς ΠΡ} ' ΖΏ. Ὑιάς ραὰ]ο ροδὲ πρίω. ; 
ΠΡΙΝ, απέεφμαπι, Ῥγέμδημαα,. Ἐδὼ ὈΌΩΝ , λεγὲ 

"δὲ πρραέτεα ἐδγἐξιὸ (ἔοτπι]α, 4086 ἀε φερνέϑ ργακίπεδ Ὀγαείογξο 
᾿ἐρπεροῦθ πἰϑυτραῖαν). ὅϑγπεπι. 2 ὅδ. Ὗ, 1. αλλὰ καὶ πρὶν, ἀϑὸὶ 
Ἰδιηθη πρὶν ξοτῖδ886 5 Ρτδθῆχο ἴῃ βθατθῃεξ ὨΠ2 ΤεδρΡο 6. -- 

, ΞΏΠ, πρπὶ πέρ. δαπιανε. Ἐχοά. Χ, σ. δο οἱ Ἰορἰ556ὲ ζ3}}2. 
- αεὴ. Εζϑοι. ΧΧΧΤΙΕ, 22. Τοοὶ. ἯΙ, 81. Μαϊδοῦ. 1, 5. - 
ἘΡῸ., αὖ ἀπέξᾳμο, 165. ΧΤΙΟΥ͂Ι, 10. - “Ὁ ΟΝ τὴν, σοπδο πο. 

.«« 
Γ 

ἐϑγπιπι. ΟΟΗ6]. ΧΙΤ, 2. αὶ ΘΠ. 7πο. Ῥεο. ΧΙ.111, ἃ. ταῖς πρίν. 
ΤΙΧΧ ἀρχαία. 

“ “Ὸ ΠΡΙ͂Ν, οἴϊηι. ὅ Νίαοο. ], 4. . 

ΤΙΡΙΝῊΝ οουῖτ. ἐκ πρὶν ἢ. αἀπέσημαγπ,, μγὲμϑᾳιέαηι. 

᾿ὩΒἢ. Θοη. ΧΧΙΧ, 56." γιά οὲ Τοῦ, ΧΙΥ, 32. δὲ δ8:τ. {}1,.18. 
᾿ς 7,6. Κέεὲ. πρινὴ, πρὶν ἄν, ἀπέοφιεαπε, ργέωσᾳωαπι, αηέό. Οφηξες 

Τνιδέμπι δὰ Τοῦ. 1. ο΄ πον ἐπ : 

; ἈΠΡΙῚΝ ἡ, ἰάδαι. μ᾿ ἀθθε Ἵἢ2ὺ,. ἀοπδς ποῦ. 8γπεπι. 
ΟΟΒ86]. ΧΙ͂, 6. "" ᾿ 

ΙΠΡΙΝΟΣ, .ἰϊοκ, ἀγδοὸν ρίαπαϊΐζετα, ἄθ ᾽'πα Τῆδο.- 
Ρλγαείωε δίεέον, ρίαπέαν, ἈΒ. 111. ο. 16. ϑαδδῃ. γ. δδ. 

. ᾿ 2 



᾿, : ἩΓΕΊΜ ΞΕ: [Ξ ΠΡΙῺΝ (45 

᾿ΠΡΙΣΤΗΙ Ρ, 8νγα. ΠΔΛΔΌ, ΓΝ Ἅψι. 1 Ἀοξ. ΨΙΙ, . 
ΠΡΙΩ͂Σ ΤΉΡΟΕ ΔΗ Σ, βεγγαθ δρδοέογιν τ εν 8, 8Ε Τα ἐδ. 

ὨΦ5}8 ΣΆ, εἰοπιΐπι αοέογιεπι, , 6. γοδένα ἀσμέαᾶ λαδοπδ. ,.1ε8.. 
Χ7ΠῚ, ι5. ἐποίησα σὲ ὡς τροχοὺς ἁμαξὴης αλοώντας καινοὺς πέρι» 
'στηροειδεῖς., ἕεοὶ ἴα, ἂϊ τοῖδ8 σύγγυβ ΕἸτασδξεβ ΠΟν8., 86Γ7 46 
“ἤξωγαπι λαδεπέεα. ἙΔ. ἤοπι. νβα]6 1ἴὉ1 βαδεῖ περιστηροειδεῖς, 
αυοά τη Ζοηα, εἰ Οαπέαῦν. τιαταῖασ ἴῃ περιστεροειδεῖς, δοἐμπιδαα 
ϑρϑοΐδηι γεζενεπέσε. Τὰ Οοᾶ; «41δκ. δαϊετα Ἰερίτας πριστοειδεῖς, 
ᾳυοά Ρτδδξετοπάμαι οδηϑοῖ Κξέγίπρα ὥὐοπεπι, ἐπ 796. ἐ, 6. Ὁ. 406.΄ 
4 εἴϊαταη 101 6 7 ενεποέΐξο σοτθ Ῥιορθῖδο ρέβδθο]ατα 111.» 
δῖταῖ, Οοηξ. ὀυῃ ἄδην δά 165. ΧΧΥ1Π1, 27. Ρ.129. 8645. (δδίε- 
τὰ δρυὰ δοῤίαην ταθιιοταῖον πριστηροειδῆς αἰχμή. 

ΠΡΙΣΤΟΔΜΔΗ) Σ, ϑεγγας ρωγαπιγαΐεγοηδ. νλά6 ἴῃ ῥτδθ- 
οδεηῖα νοοο. ' 

ΠΡΙῚὮ οἱ ΠΡΙ' Ζ22, βδογγα 5800, αἰέδβεσο, ἴτ. Κγεπαδο.. 
ὐνϑ, ἐγέέγο, ΝΌτα , 31. 860. Οοπερί. 1Ὄ0. ν. 22. Απιοβ. 1, 8, 
ἔπριζον πρίοσι σιδηροῖς τὸς ἐν γαστρὶ, ἀἸββδοδσυηΐ 86 18 εὶς 
τεὶθ ᾿πέδηῖε8' ἦπ Ὠΐετο, ΔῸΣ Ῥοτῖι8 ϑτανίααδ, 4υΐᾶ δϑφαΐίαΣ 
ἐχούσας. Θυβδηπ, ν, 60. τὴν ῥομφαίαν ἔχων» πρίσαν σὲ μέσον, 
εἰδάΐααι ΒΔ θ6η8, οἱ χηδάϊαπι 6 αἰἶδδθοδὶ. Οὐοπξ, διαπρέω 81- 
Ῥῖδ. - ΡΠ, “γεπάδο. ὅγπιπι. Ῥβαα. ΧΧΧΊΥ, 16. ἔπριον. 
Τγμδὲμδ δυϑριοδῖατ, Ἰορδηάμαι 6886 ἐπηγρίουν, ἐχαϑρον αγμηξ, 
Ὸΐ Ἰερὶ τυ ἴα Οαέεπα ῬΡ, σ΄. Τοιι. 1. Ρ. 629. 564 εὐ. ἔπι. 
«4 ροὐέξεδ δῖ Οοἰδογἐέτιεδ τὰὰ8 ἔπριον Βαθδμς, Ἀδοῖο Σἴδ4θο ποι 
“νἹαοῖ Μοπεξαμοοπέιεο (πὰ εν. ἀδῦν, 8. ἦ, “)» ΟἿΣ ]ΘΟΙ1ο ἰοΐ 88- 
δετῖδ 1681: πὴο ἢ 115 πιά ὰ 51, ὅν. 

᾿ς ΠΡΙΏΝ, δ8εγνα, ἰἴοτα ἔϑοιιϑ, δὲ ἕμρα διργυδ νορέσδγοδα, 
δέΥΤΩΘ ὁρεοίθηι ᾿γεξογοπεία. ὈΦἽΓΙ Ρίυτ. ἔοσαπι. ἐγ διέαε, Αμιοβ. 
1, ὅ. - πλλο. αἴϑδη, ΧΙ, 81. ἔθηκεν ἐν τῷ πρίονι, σιεδέδοξξ δ 
ον δ 5. δεγγανίέ, αυἱἵ Κπραξμδ ττϑμ δῖα}, } Ῥασγ. ΧΧ, ὅ, 
ὅγπιπι. 1 Ἄερ. ΥΙΙ, 9. - 5. [ε8. Χ, τό. Τυάϊίμ. ΠῚ, 11, 
'ἀπένανες τοῦ πρίονος μεγάλου τῆς Πουδαίας, δῖα βόγγβδπηι 58. 
δμδπι ἰπᾶδ6ᾶ6. Τοσὰβ Βῖο βαβρεοῖῃδβ θδῖ. Νυπι Ἰσοο “πρίονος 
Ἰερϑηδύτᾳ 65 πρεῦνος δαϊ πρηόνος, ἃ πρηῶν 5. πρεῶν; σοπττ 
σιρῶν, ἑμριόνι, οοἰέξα ἐπιΐπθηϑ {146 ϑαϊπιαείξ Ἐπορο. Ῥίδη. Ὁ. 
568, }.), νεγέδα γπογεὲθ, ὄρους ἐξοχὴ, τεδῖο δωέάα δα νοσθπὶ 
πρῶνεδρ ν 0011, Ορρέαμ. Ὀγπερεῖ. 111, 515. ὃ 864 Βθο ποὺ νϑσὰ- 
δ᾽ π2}}6 θ8ῖ. Οὐα οπΐπὶ 1116 [πᾶἄδδδθ, Ἰοηρα ἷο βἰϊδθ, ΠΊΟ ΣΙ 
ς886ῖ ἐϊα ἀϊοῖυβ 2 Νυηι ἔοτῖο Ἰεξϑηάυπι δδὲ πεδίου μεγάλου τῆς 
᾿Ἰουδαίάς ἢ τὰ Ἰητο]]οραῖος σαπιραδ 1116 ρταοριϑδηΐδ, {ἐπι Ιοτ- 

᾿ἄδπδα πιϑάϊαπι ξεσαῖ, Αἴ Βοο αποαᾳύθ ποῃ Ρίδοθι, 4αυΐα 1ἃ 
μέγα πεῤίον. 4ᾳυοά Ἰοτάδμεοα βοοδὲῖ, νἱ ἀδῖιισ αὐλὼν ΔΌ 80 νο- 
οατὶ οἂρ. ἸἘΥ͂, 6. Ἐπ έθστδαῦιὶ ποῦ 8ϑοϊθαξζ ποιηΐὶπα πόλξοτα ἴπ 
ἱρποτίοτα τηαΐῖδτο, αὶ πεδίου ἴῃ πρίονος. ΝΝάπι ξοτοίϊάπ Ἰοοιιδ 
ἰϊα ἀϊροῖιβ8 δεῖ, φυοά ἰυχῖα 66 ροβὲτῖ8 πιοπεῖθι8 ἀδπξδα δοιτϑᾶ 
τερτιδεδθηίϊατγοῖ, οἵ ρεσϑῦμι δάϊῖωβ ραῖϊοσοῖ ἀὼ Γυἀδδδα Ηυς 
λοϊέ, ᾳυοά οἂρ. ΠΥ̓͂, δ, ἰορίταΣ, οὐοῖαϊ ἴδπιθῃ, αυοά κρϊηθο 

΄ ! τς 
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40. ος ΠΡΟ' .- ΠΡΟΑΤΩ 

δρῖο δίοδιυς εἧς Ιουδαίας πρέων. Ἰὰ Ἰαάδθα διΐτα ποῦ οταῖ, 
πδοὸ Τυἄδοδο δειτὰ αἴθ: ροΐεδε; .4υοα ρδτ ἐδ δάϊϊζυβ ἢς. ϑεὰ 
ἱὰ πιθπῖθαι νϑηΐξ, αᾳυρα ξοτίδ886 πιδρὶ8 Ρ]δοοδῖς. Ζιΐθες δἷο 
Τυάιῖθαα διιῖ οοάξοῖϑ οῦχαοθι ψϑυϑὶο δῖ, δυϊ οογῖθ 6Σ 8οιὶ- 
»ιεὶδ6 δοδτάϊοϊα οοποϊμπδῖιδ. [ἀ οἱ δι115 δὲ δ]ία δυδάθιηε, ϑοιὶ- 

“ γίυπι ἰζδᾳυο ἔπος ἴὰ μεῦταθο οοάϊοα Ὁ. ἬΣΌΣ "28ὺ δὲ γ] 
Φχύϊάεσι: [οἀ, ναὶ Ἰδοῖῃπι Ὥοῃ δὲ ἃ ϑοσίρίοσο Οἵδθοο, δἰο 
Ὡἴ τεριϑηβογιῖ ΠΩ), αυοα δογγαπι ποῖαι, Ὑ1᾽46 165..Χ, χ6. 
πϑὶ ἰάὰ ρεῖ πρίων, Ὀταθοὲ τεἀάϊἀόταῶς. Οομξ, Πείαπαϊὲς αίαε- 
Φέϊπαῦπη Ὁ. γά2. δα. ϑεσυπάσπι  ασμοίζωπι πρίων Ἀ. 1. 
Ῥοπίτυγ ῥτὸ Ταωοέδιια απηριϑεϊέσῃιια οοὲ, φωὶ ἐπφέαν" ἀδπεέξαπι 
86,746 δέγοέμε 6δέ. . ὃς οὐ ἢ 

ΠΡΟ", απέρϑ, ἀπέρφμαπε. ἃ ῥταοβχυμ. Ἐσεοι. ΧΧΧΥ͂ΠΙ, 
27. πρὸ ἡμερῶν τῶν ἔμπροσθεν, ἀϊοθδ ρταθοϑάεαειθίι8. -- ἸΝ 3» 
οἷεπτι 07. τον, 111, "4, - ὩΣ, ργέμσφωμαπι. Ῥτον. ΥἹΗ͂, 
28. - 2}, δογαπι, Τ0Ὁ. ΓΥ͂, τ6. Ῥς. Ο,4. -- ο, Εκοᾶ. ΧΧΧΙΥ, 
“ά. Ῥτον. ἼΠ], 45. -- π5΄3. ἴογδαι, ΧΥΤΙ, 16. Επκοοὶ. ΧΙΥ, ὅ. 
ά. γ. - "»»ϑὴ, ἐπ ζαοῖο. Ο6α. ΧΤΙΗ͂, το. ΧΧΥΤΙΙ͂, )γ. Απιοϑ. 1, 1. 
προ δυο ἐτῶν τοῦ σεισμοῦ. μος ἀπποδ ἀπέδ ἐόνγαδ πιρέϊπι. Τιὰ 
ἼΟΒ.. ΧΗ, 1. πρὸ ἐξ ἡμερῶν τοῦ πάσχα, δες: αἶδο απέε αδολα. 
Τωανγοίδυδ οστάο Οσδϑοὶβ ο ᾿η8ο] 86. δολοῖ. Τἀωμοψγά. 11,54, 
4υΐϊ πρότριτα τὰ ΘΧρΙϊσδῖ: πρὸ τρίτης ἡμέρας τεῆς ἐκκομιδῆς. 51- 
ΧΩ116 681) Ἀοπιδηογαηι: Ωηέδ αἰἶεπι φωῤπέμπν Καξεπάαθ Ζωέξαϑ-. 
Ῥε,. ΤΧΧΙΥ͂, δ. 08ὲ πρὸ τῆς σελήνης τοὐἀἀοηάυπι σπι ἐμπα, αὖ 
Ονέαξμδ Ἰηηυϊτοτν “Ἵπιονν. 1, ιτδ, 8. Ὦ. 6. ἄντα ἔαετῖῖ Ἰ.η. Ὑ ἀθ 
δρτα 8. ἔμπροσθεν. -- ἮΒ, ἼΦ  οτία. Θοῆ. ΧΙ, 4. δὲ ταπιοα 
ὩῬλεοροπμδ Ὁ. 337. 6. πρὶν μαῦθξ, -- "5 ρίατ. οομπδῖσ. ΣΧ 
ΣΡ. ὦ ργνὲπιογαἰϊέα, Ῥτον. 11, 5. - ὈΘῚῪ ρΡίυτ. 6χ πο Ὶρ, 
απέεημαπι. ῬΒ. ΟΧΧΥΤΙΙ, 5. πὰ ποιϊΐομθ ργαδ, δωρεν, ἀε αἱ 
ϑηπέέαξε οἵ ἄοπονο Ἰερίτας 5 Μδοο. Τ|, 21. δυο ε81 πρὸ πάντων 

᾿ ἅγιος ἐν αγίοις. - ἡ ιά6 4111 αἰὼν», ἡμέρα, 61 ὥρα. 
Ἐν ΠΡΟ“ΖΤΟΡΑ'Ἕ Ώ, ρὑτο αἰέφωο ἑοφιον, οαδαπε ἀΐοο. ἃ Ναοο: 
ΑΥ̓͂, 48. οἱ ὑπὲρ πόλεως καὶ δήμων καὶ τῶν ἱερῶν σκευῶν προαγο- 
ρήσαντες. Ζιαξέηπειϑ νοτιῖϊῖ: φμὲδ ῥγῸ οἰνδέαϊδ σἐ΄ ρορμέο δὲ δαογίδ 
Ψαδὲδ σαιδαπει ργοδοφιμέξ δωπέ. ΑἸλι (01 Βαρϑης προαγορευσαντεές- 

ἜΠΡΟΛΑΓΟΡ Ε΄ 42, ἰάδφιι. 146,8. προαγοράω, δο δεωγκὲξ 
οκέοονι Χοπορλοπέσωπι 5. Β. ν᾿. 

ΠΡΟ“ΓΩΝΙ ΖΟΜ.2),. απὲς αἰίωπι οσγέο αἰ ρμωρπος 
ὦ Νίαοο. ΧΥΤΙ, ι5. ργέπιμδ ρερε Ἐδαβαταβ.. ἢ 

ἘΠΡΟΜΓΩΜΝΙΣΊΗΣΣ, ὑγορωσπαίον,͵ αεζεπδον. τ Νῖδβοο. 
ΙΧ, 11. 860. δά, Οοπιρί. ν 6 ἰπξἔτα 8. πρωταγωνειστής. ΠΠροαγω" 
ψιστέον ἱερὶταν ἀραιὰ Ὠῥαέοῃ. (6 Ζεσρ. ΠΠ. συθ. Ὁ. 

ΟΜ“ ΤΏ,, ργοάμοο, ργονδῆο, ἑπάμοο, ἐποίέο, ἴξ. ργαδ 
3σο, γιαϊονίο αδεέϊπιο, ἰτ. ργαεοθαο. "δ, 4υ. Τδοάοέ. 16. 
ΧΧΧΙΨΝ, 45. τοῦ προαγϑῆναε, το ἢὮΩΣ ᾳ αὐ φμπάμπι. - ἘΔΝΑΡΠ 

Ηρ. ἃ Δ, σρργορίπφωμαγε ξαοίο. Ἐκοᾶ, ΧΙΥ͂, το. προῆγε 
8δεο. χοη. οἱ Οοπερὲ, δίχα ἀιρῖο δαΐίδαι ἰδ1 Ἰοξοπάμπι ὁδὲ πρ06- 

ὶςἼ 



ὅγε, ὧἴ βαρεῖ οοἄ, Καί. - 93.255, οογάπι ἐσ, Ἐκοά, ΧΧΊΤΙΙ, 20. 
προαγοντά σε. Κρ. φμὲ ργασοσάαέ ἐ6. Οοπέ, ΜΈ. 11, 9. - 
δγηο, τεσδάο. Ἐχοά, {Π|,| 4. εθσ. Οοπιρὶ. Ἀε]ίφουὶϊ ἰδχὲ Βαθθπδ 
σροσύγει. Οδοιοτῶπι προάγειν 1δὲ ργοσθαδγθ, ρῥγορφγϑαϊὲ Ἀοῖαῖ, 
Ῥχτον. Υ͂Ἱ, 8. τὴν σοφέαν τιμήσασα προήχϑη, δαριθηζίδπι ρΟ]6Ὼ9 
Ῥέμν ἐς ἀοοέξπιαία φεέ, δῖ: οὗ δαρ᾽ δητ86 φαμὶ πεαρτιὶ αἀθδέο 
ππογὶ δοἶδέ. ΤᾺ τοχῖα ΒΘΌΤ, ὨΔΛΕ1 ρτὸ διῖ8 Ἰοριτογ. Ζίεογολ. προς 
χϑη", προιτιμήϑη,. προετράπη. Ἰαάττι, Χ, 19. λαμπάδες ἀργυραῖ" 
σεροάγουσαι αὐτῷ, ἰααιραάε5 δτρθαῖδαθ ργαοίεγσδαπέμν δὶ, 8480. 
ΧΙΧ, 12. ἐπεϑυμέᾳ προαχϑέντες, Θὐμουριδοθηεῖα ἑἐποίέαέΐ. ῬτΟ]ὰ 
δὲν. προήχθη, ἀρρβγοεομδ δέ. Κμίᾳ. νομδέ. ϑῖτ. ΧΧ, 47. ὁ σοκὶ 

᾿ φὸς ἐν λόγοις πῤοάξεο ἑαυτὸν, βαρίθμε νοτθὶς ργονοδεέ 66 ἑρδεεπι, 
πιοιορο΄ σα πιαίογϑε ἀοποῦοθ οὐ αἀἐσηίέαέδο, οπξ, ἐΔοηι. μίρ-. 
Ῥγοάμοσί. δ8δὶο Ῥίωέαγολο εἰΐατα ἴῃ 'ΝΏ πιὰ προάγειν 6866 αὐ ἦο.: 
ποτ 8 ργοροΐεγα οὔϑοτγαὶς Ογοέξέτα δα ἢ, }. 1 Νίδοο. Χι, 7. προ- 
ἄγειν ἂἀ6 ὁχοτοῖξο εβϑὲ ργοργσαῖ!, ργοοθάσνϑ. ᾿ Ἐξοάδια ταοάο δρᾷ 
Ῥοϊγδέμπι 11, 65, 1. ΠΙ, 17,.. 2 Νίδοο. Υ, 18. οὗτος προα-. 
χϑεὶς παραχρῆμα μαστιγωθεὶς ἀνεεράπη τοῦ θράσους, Βῖο ργο-" 
ἀμοίμδ δὲ βἴδιιπι Πδρ6)] ἴῃ δὖ διιάδοΐα τορι 85 εδὲ, Οοηξ. 
4089 ὁχ οζγδέο οἰ “Ἄγγίαπο ποῖδς Παρλοίϊμδ δὰ Αοι. ΧΤΙ, 6. 
Ῥ- 5532. 2 Μδοο. Χ, τι. τοῦ κυρίου προάγοντος αὐτοὺς, ἀοιρΐμο ΄ 
“μοοηΐα νοὶ]. ἐπιρεοπέσ '}1ο8. Εἰδεγοῖ. προάγομὲν, προφέρομεν, 
σεροερέπομεν.- | 

ΠΡΟΑΜΑΖΚΕΙΩ, απέο Ἰαεάο, ἑπἰωγία αὔὲῥοξο, ἔαοεδεο. 880. 
ΧΥ ΤΙ, 2. ) β Ὁ νὴ 

ΠΡΟΜ ΡΕΣΙΣ,, οἰδοέέο, ῥγοροδέξωπι, ἐπϑέξέμέωπι, φέιιοο 
εἰέπεπι., νοἰμηπέαδ, σοπϑέξῥεια, Θ΄, ἴλβη. ἨΪΈΒΡ. “ροπέδ 66 οἵδ. 
γεπεῖο,. ΤἈεοα, ΘΚ ΤΙΧΧ Τυᾷ, Υ, ἃ. ἐν προαιρέσει λαοῦ, οἰδοέξοπα 
ῬΟΡυ]. πὶ Ὠ»)ὴὴ., οὐιοεξο. πο. οἱ ΤΟΧΧ ΟοβΒεϊ]. 1, 1ά. παντα 
ματαιότης καὶ προαίρεσις πνεύματος, Οπναΐα νϑηΐῖδ8 δὲ δἐερέΐο 
δριτιϊυ8. ὍΔΒΙ Φη ογοηγπιμδ: ΖΘ. ΧΟΧ αἀμέοπι πὸπ ΕδΙαδιοη 867. 
ποῆδισι δ ΡΥ δϑογ μη γ 8666] ϑγγιεπι, αἰοσηέδα προαίρεσιν. Οὐο πἰ- 
ἈΠ νογίυβ 6886 ρυϊοῖ “γμδὲμδ ἴῃ ἔγαρπι. Κοέξ. γε. ΟΟ.Ρ.- 
1055. σαπὶ ΜΡ, νοϊμέξ, ϑγγιὲπι δἷ, Ὧοα Φόγασειπι, π9) πὰ λίπρυα, 
οἰαϊἁ. ποῖδὶ ἀοφωΐεόδοῦνο ἐπὶ αἰέφια τ, ἄαεἰφοέαγὶ, τἀὡὠπ Βοῦτο 
χα.’ Ζες. ΟγνἐΚ 28. βγεπι. καὶ προαίρεσις πνεύματος. ὁρμή 
τις ἀλόγιστος. Αἀἀθ ΟΟΒε]. 11, 11. 1γ..26. ΤΥ͂, 4. 6. ΥἹ, 9. “- 
γ5 59". 1άθηι. ἠπησ, εἰ ΟΧΧ ΟΟΒ6].1, 1). 11,42. ΤΥ, 1θ.- ὨυΘἼἢ, 

«“ἰοἶμα. Ἰοτϑιαι. Ὑ 111, δ. κατεκρατήθησαν ἐν τῇ προαιρέσεε αὐτῶν, 
οοπῆτγπιδῖὶ διὴξ ἴῃ μγοροθίδο 5δι0. Ἰοτειι. ΧΙ, τῴ. προαιρέσεις 
καρδίας αὐτῶν προφητεύουσιν, σοπδέξἑα ργοροδέέεα οοτάϊϑ σαϊ ρτον 
ΡῬἢθοίάπε. Τῃ υτΐοᾳιθ 1000 ᾿ἰἔροτθ νοεῖ !886 ταί: νἱάδπεος. ἀρ. 
»οέδμα νϑτὸ βδιδυϊ;, 608 16ρ᾽886 Ὁ ἸΏ ρὲ Πδ]θεἢ, ἃ ΠῚ, ἑπιᾶς 
δίπαγέ, οοσίέαγα. ΑΠολαοέξδ δὰ Ἀ. 1. ρακαῖ, ΤΧΧ χοιϊυλιόδο δὰ 

8γι. ἰζωλοϑέ,  αιπααπιοηέμπι, δὉ δοθῆ, ζωπδαπιοηέα ἰεοῖϊα 

3 Δίδοο, ΙΧ, 27. παρακολουθοῦντα τῇ ἐμῇ προαιρέσει) οὉ89» 
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Ἑοὰ ᾿ ὙΠΡΟΑΙΡΕΩ --τ ΠΡΟΔΙΡΕΟΜΑΙ, 

ἀυδηξοει. 686 νοἰμηπεαξὲ.᾿ ΔΜίδο οἴ 2 Μδοο. ΧΙ, 56. Ἡαγοῖ, 
5“ προαίρεσις, ἐπιλογὴ. καλοῦ Ἢ “ἀγαϑοῦ- ϑιξαίαϑ:. ᾿Προαίρεσις ἐ ἐστὶν 

ὄρεξις βουλευτικὴ τῶν ἐφ᾽ ἡμῖν, ἢ βουλευσες ὁρεκτικὴ τῶν ἐφ 
ἡμῖν. Τοῦ γὰρ προκριϑέντος ἐκ τῆς βουλεύσεως ἐφιέμενος προσ!» 
θεϊταις Βουλὴ δὲ ἔστεν ὄρεξις ζητητικὴ περὲ τῶν ἐφ᾽ ἡ ἡμῖν πρα- 
κιὼν γινομένη. Βουλεύεται γαρ ξερ, εἰ ̓ ὥφεελε μετελθεῖν τὸ πράγμα, 
ἢ ὄν" εἶτα κρένεε τὸ κρείττον καὶ γένεταν πρίσερ' εἶτα διατίϑετω 
“αὶ ἀγαπᾷ το ἐκ τῆς βουλῆς κρεϑὲν, καὶ γίνεται γνώμη. ᾿Εὰν δὲ 
κρένῃ καὶ μῆ ) διατεϑῇ πρὸς τὸ κριϑὲν, ἥ ἀγαπήσῃ αὐτὸ, οὐ λέγε-- 
ταὶ χνωμη. Εἶτα μετὰ τὴν διάθεσιν γίνεται προαίρεσις, ἤγυυν 
,ἐπελογή. Προαίρεσες γάρ ἐστι, δύο προκειμένων, τὸ ἐκλέγεσϑαι 

Ι καἱ αἱρεῖσϑαι τοὐτὸ πρὸ τοῦ ἑκέρου. Καὶ τοῦτο φανερὸν». ὅτι 
βουλὴ ἐστὶ μετ᾽ ἐπικρέσεως ᾽ προαίρεσις, καὶ ἐξ αὐτῆς τῆς ἐτυμο- 

, λογίας., ἸΠροαιρετοὸν γρρ ἔστι τὸ ἕτερον πρὸ τοῦ ἑεέρου αἱρετόν. 
. Οὐδεὶς δὲ προκρίνειν τὸ, μὴ βουλευσάμενος, οὐδὲ᾽ προαιρεῖται, μὴ 
προπκρένας.- 

ΠΡΟΜΡΕΩ, Ῥγαεορέό, οἰἦρο, ἴκὶ Ῥγοΐδνο. 13, ἰάθπι. 
ϑγπειτι. 1 ὅδ. ΧΧ, 50. προαιρεῖ. Τυάϊτη. ΧΙΠ, 17... προελοῦσα 
τὴν κεφαλὴν ἐκ τῆς πήρας» Ῥγοζενδὴδ οαρυῖϊ ὃὁχ δασῦυ]ο. 

ΠΡΟΑΡΕ'ΟΜΑΙ], Ῥυγαδορέο, εἰέρο, Ρτοροδέξιπι πίε 
ἐδὲ, οομϑέξέμο. ἽΠ5, οἰἶσο. θαι. Χ,.16.. τοὺς πατέρας ὑμῶν 
προεέλετο κύριος» Ῥϑῖσϑα γοδῖσοϑβ οἰεχίέ Ῥοπιΐπυβ, Ψψιάθ εἴ 
ΠΏ ουιῖ, Ἴ1, 6. υδὲ Ιορίτατς σὲ προεέλετο κύριος εἶναε αὐτῷ λαὺν,᾿ 
τοίμέξ, αἰ ἴὰ 65868 Ῥορυ]πθ βι8. Ζεεγολ. προείλατο, ἐπελέξατο, 
ἠϑέλησεν. Προείλετο, οὐ προεέλατο. Ῥοδίοτῖοτα νϑιρὰ Ρτοουὶ 
ἀυρίο ἃ πιδῆὺ σογζϑοιοσῖβ ργοΐθόϊα δϑῃμϊζ, οἱ δα 'π πιδγρίηθ 
ΔΡροβαΐϊ δὰ ἑηἀϊοδπάππι, ας 090 Ῥτο προείλατο ἴπι τιον θηδ 
Ἰεροηάυπι δἰῖ προείλετο. δοαιε, ἀ616ὲ18 1116, δρυὰ 2ἴεεγ- 
ολέεπι ἴα Ἰεδοπάσμ : προδέλετο, ἐπελέξατο, ἠϑέλησεν. Ῥτον. 
Ι, 90. τὸν δὲ φάβον κυρίου οὐ προείλοντο, τἰπιοταπι. ̓ Δαΐοσι Πο- 
ποΐῃ ὩΣ ργαεορέαγεπέ. 1:5. Ογνε, 48. Βτεπι. οὐ ̓ προείλοντο, 
οὐκ ἠἡϑέλησαν. ϑιιάαδ: προείλοντο, ἠϑέλησαν, προέκριϑαν.᾿ 
Αἀάο 250. σαι. ΧΙΥ͂, 2. ὅγπιπι. 1ον. ΧΧΙΧ, 25. ζωζραίμε 
Ῥόηο: δὲ νοἐμέδδθπι ἐγϑ αάξεο. - δαΐπι, ἀπθογθ ργορεμαῖθο. Θ6ῃ. 

ει, 2 ΧΧΧΙ͂Ν, ὅ. προείλετο τῇ ψυχῇ τὴν ϑυγατέρα ὑμῶν, οἰεσὶε δυΐ- 
Σιἃ Β]ἑατι γοϑῖγδαι. - ΌΜῸ., χέργοῦο. ἴδ. ΥἹΙ, τ. 7) προελέ- 

οσϑαι πονηρα. Ὀυρ] ἴοι τοθλᾶο τ ἤδδοὸ νϑιϑὶο Ἰάθότατα νἱαο. 
“ τὰς. Νέπιρϑ ἐταῃβροπε θα οδὲ ἀϊεϊα πολύν ἡ ἤ,. εἴ Ἰορεα- 

ἄπμπι προελέσϑαν πονηρὰ ἡ ἐκλέξασθαι τὸ αἀγαϑόν. Ῥτο προελέ- " 
ὅϑαι ξοτῖδ856 Ἰερϑηάμπι εεἰ προέσϑαι (Προίεμαι εδὶ πιέδειπι ξα- 
οἷός, αδέξρίο.), ϊδὶ ἔοτ[8 5856 ἰερβοεῖης ὨἸΝΏ, ργαεοοπομρέδϑοεγα, υ 
Σοομυϊδ “4{ηρίωσ, Οἴο65. προΐημε, οπρείο, Ῥγασέσγεο, ῥγαθίγς 
γηξέέο. 860. ΝΠ], 11. προειλόμην αὐτὴν ἀντὶ φωτὸς ἔχειν, εἰορὶ 
ἼΔπὶ ΡτῸ ἰὰοθ δΑῦθσε. Ζ2.6χ. Ογνὲδ, ,,18. Βτεπι. προειλόμην; “ 

'προσέκρενα ([669 6χ “ὔδεγολίο προέκρινα)γ) ἐπελεξάμην. 858}. 
ἘΧ, 7. σὺ μὲ φροείλω βασιλέα λαοῦ σου, ἴθ τη0 οἰεσέδεξ ἴῃ τοβθπὶ 

᾿πΟΡΪὶ ἴα], 
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ΟΥ̓ ΠΡΟΜ7ΡῈ ΟΣΗ͂Ι, πον δὲν 90, ποέο. ἹπὉ ΡΙῚΒ. γοημίος. 
Ῥιον. ΧΧΙ, .)2. οὐ γὰρ ΒΕΡΑΡΕ ΝΡΩ͂Ν αἱ χεῖρες αὐτοῦ ποιεῖν τό, 
ποίμηξ δαῖτα τῆι οἷμ8 δἰ'ᾳυϊα ἔασοτα. Οοπῇ, 2 Νίδοο. ΥἹ, 9.. 

ΠΡΟΔΜΜΗΣΔΣ (κυῖ, υἱὲ ἃρυὰ Οἰοπιοπέεην “4165. Εὐτίβενδ 

τϑοιϊυβ δουι δίτητ, προαλλῆς, ἃ προαάλλομαι.), ῬΙΟΡΙ. ἀεοέἑνέα, 
ἸΩΘΙΔΡΒ. ᾿γαδοσρθ, αμασα, ῥγοίργνδ, Ῥεῤμέαπδ ) παργοῦύειδ, 
δι, ΧΧΧ, δ. )8} νἱά, Ὠγιρδέμβ, Ηἰδογοῖ, προαλῆς , πρυπεεὴςς, 
“εροχεερος. 

ΠΡΟ ̓ ΦΝΑΒΑῚ 'ΝΩ.: αμίΐσ ν6] ργὲμϑ αϑοσπαῖο. "τὺ. 7πο. 
1095..ΧΥ, 5. νΙηάδεαςΣ Ἰεροη πηι προσαναβαΐένει. Ιυάλιρ; ἹΥ͂, δ.. 

τ εῳωρεις ει ΠΏ, ῥναεοῖπο, ἡμω ως απέδ. ἴδε" 
ἐρίν ΘΒΡ. ΧΥΠΙ,9 

ΤΙΡΟΑΝΑ͂ΤΑ͂ ΤΩ, Ργαφογαὲπο, Ῥγαδζονο: -προανατάτεθ--: 
μαι, : Ἀε ΠΡ εν αν ΗΙΡΒ. σίορο. Ῥβ. ΟΧΧΧΨΥΙ, 8. προανα- 
ταξωμαι. Ῥε Ῥγαεροβμεγο : Β. 8. φιεέῤιμθορπηθ οαπέξδια 
ῬτΤασνεγέθ0. Ολγγδοδέ. προανακρούσομαι. 

ΠΡΟΑΜΛΑΑΊΤ Ε΄ ΑΛΩ, ἀπέθ ΟΥΟΓ. ΓΙῸΣ "ΒἼΘ, "οέέα βενπεΐ- 
γιῖϑ. Ἐκθοδ,. ΧΥ͂ΙΙ, 9. τὰ προανατέλλοντα. Οἰοδο. 225. ἴῃ. 
Ἑ ποοῖι. τὰ προανατέλλοντα, τὰ Το δ δε ποσοῖς. Ἵμπ. Ζζρον. οἷα 
απέπια πιιπαὲ ἀρυὰ “ἰαίοπ. 1Π1||,οδ. Εὶ 

ΠΡΩΜΠΑΓΙΓΕ 4ΔΏ, 3, περ εἴδη ΡΓΐμὰθ αἀπημηξζος 
ΠΙ ΗἸΡΒ, χγασποηθο. ἘφεοΒ. ΧΧΧΙΤΙ, 9. Φέο Οᾳ66. Πὶφέ- 
Ῥ- 160, 21. Ζ οέπι. . 

"ΠΡΟΜΠΟΖΣΙ Κ. Ν Ὑ11, απέοα ἑηδίοσ 3. ἤιδ)ι δ ζΟ γι δγτὰ μ- 
οἷο. οχ δᾶδο οπιίββ8 ἴῃ “βέοἐϊέ ἀδῆμ6 '80 δέορμαπὲ Τδοαμνο 
Ἰορίτυν 5 Μαοο, 11, 45. διὰ δὲ τῶν. προαποδεδειγμένων συμπο- 
τῶν καὶ ἑταίρων, Ῥ6τ Θοτηροζοσαϑδ δ βοἀ8]68, φιμουγεπι ἐγ Ω.-’. 
ἐοοεαοπέξδιιδ πιοπέλοποπι {εοίπιμδ. Τιοριτοτ ᾳυο486 Ἔρως ἢ π ΐ 
(α85. Ρ. ά4δο, 36. Ποέηι. οἰ δῳγρ. Ἡὲρροίγε. ν. 5. ϑολοί. 

ὝΠΡΟΛΠΟΘΝΗ. ΣΙ 8, ῥγαδπιοῦΐοῦ, ἀπέδ πιογίοτ. ά 
Νίβοο. ΧΙ, κν. ϑδϑωέάαδ: πρααποϑνήφκω, γενικῇ. 

προάπόμαμβα' ΝΩ, ρνέως αοοίρίο. 3 ΗἸΡΆΒ.. - 
δαρσίπο. 7πὸ. 1 ϑατ, 1, ἘΦ προαπολαβεῖν. δε 4υλ δες νἹαοῖ, 
Βδθο σόσεαι οαπὶ γοοΘ Βαδσγαῖοα μ0110 πιοάσ σΟμοΙ]Ἰατί Ρ0886, 
4086 Ροῖξυ5 ἰπβοτίᾶ δὲ Ὁ ἱπίδσρτγοῖο, υἱ 80 ἔδοι] 5 ποχὺβ 
ψοοβ ΣΦ Ἰ2Π ΟΌΩῚ ψοιδ 8 δα] αφμείθιιβ 1} ὨΜ5. ἐὨ 6} 16 ρ  τοῖιτ. 

“ἥ, 

ἽΠΡΟΑΣΠΙ ΖὝ), οἶγραο οδίδοίο ργοΐοβο, ργϑόορωμπο. 4. 
Νίαοο. ΨἹ, 41. 1Χ, 15. ΧΙΥ͂, 15. υν᾽ ἀδ ψο]υοεῖρυς ὈδΌΓΡδ[ΟΤε 

ΠΡΟΑ'ΣΤΈΦΟΝ (βοτὶμίτυτ ᾳφυορᾳῦθ προάστιον, ϑορᾷ,. 
Ἑϊοοέν. ν. χ556.) οἀδωγδέμπε, διεδενδαάπιπι, ὩΔΔΌ, Ἰάδηι. Ναηι-. 
ΧΧΧΥ, 4. γ. ὅγπιπι δ! ΤΙ ΧΧ 6466. Οοπιρί, Ιος. ΧΊΥ͂, 4, Αἀάο 
2πὸ. Ἐφ. ΧΙΕΎΠΠ, 1δ. τὶ νἱά, Μῶοπξζε δὸ ὅὄγπιπι. Τοϑὲ 
ΧΧΙ, 15. 460. πιδᾶτΡ. ᾿ορᾶ. . 108, Ἡοέπιθ8. -- ὨΤΘΩ ΡΙὰτ, ἄγρα. 
«ἴ4ι. ἴδεθιη, ΧΧΧΙ͂, 40. προάστεια. ΟομΕ, ποιδῖᾶ ΒΏρτα ἰπ 
᾿Ασαρημωϑ , 86 Βοηξγονγέωπι Δα Ζιδοδίξ Οποηι. 8. νυν. ᾿Ασαδη- 

μωϑ. Ἡδεγοῖ. Προαστέων (16βε Προαστιον ) καὶ προάστειον, 
πρὸ τῆς ̓πόλεωφι 

Κοἷ. 77. ἙΓ 
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ἅδο  ἬΡΟΒΑΙΝΩ -- ΠΡΟΒΑ' ΑΔ 

ΟΠ ΠΡΟΒΑ, ΝΏΩ.. Ρῥγορτοαῖίον., ῥγοσσαῖο, βγονεῖον; ῥγοβοίο, 
Ἔγ6800. Μ452, νεπίο. Οὐκ. ΧΥΠ1Ι, αι. προβεβηκότες ἡμερῶν, γῖο 
ἐφ᾽ ἡμερῶν, ργουδοέὲ ἀϑέαΐδ. γιάο οἱ ΘοΩ. ΧΧΤΙ͂Ρ, 1. 165. ΧΙ, 
λ. [σ6. ΧΧΠΙ, 1. προβεβηκὼς ταῖς ἡμέραις (Ρτοὸ ἐν ταῖς ἡ. 
6011. 1,υο.1, γ. 18. 11,.36. τ] ἐν δἀάϊταν, εἴ Ῥονοεὶξ ῬΑιἰοὶ, 

, 8. σαΡ. ἅ.}), ργανφθοέμα δοῖαῖο. Ὑιάδ οἵ ν. 2. 6 τ Ἀδερ, ἷ, 1. 
ϑιωέάαε: προβεβηκόσε). παλαιοτέροες: - ἢ, 6ο. Ἑχοά, ΧΙΧ, 
19. ἐγένοντο δὲ αἱ φωναὶ τῆς σάλπιγγος πραβαίνουσαι, οτδῃξ 
δαῖδηι οτοϑοδηῖδβ, ἢ. 6. ογοδοοδαηξ νοοῦδϑ ἴὰδ86 8. δοηπδ ἴοῦδ0 
οογέΐημο δὲ νελοπιδηο αμαϊἑοδαίμνγ. -- πὴ Ἠδ5, 40 Φιηαο, 
Ὅεη. ΧΧΥῚ, 15. προβαίνων μείζων ἐγένεκο, ογδδοσηι8 πιαὶοῦ 
ἤοδαε, Ἦν. 6. πιαρὶδ πιαρίδφμο ογεδοοεδαΐ. -ο Ὑλλν., ἀσεοσπαῖο. Αἱ. 
Ἰυὰ. ΧΙΧ, 11. ἡ ἡμέρα προβεβήκεε σφόδρα, ἄϊεθ Ργοοεδ- 
δ6γαὲ να]46, νοὶ να]άθ ἐποίέπανοναέ.. Τἰὰ. οίγδέμθ Ρ. 312. ἡδὴ 
τῆς ἡμέρας προβαινούσης, ἀϊδ ἴδιαι ἑποίίπαπέθ. Οοπέ. αρλοϊϊὲ 
απποέαέὲ, Τογό. αὰ Ἄομι. ΧΗ, 12. Ρ. 444. δῖο ἀδ 51ε}}16 δὰ 
οοσδθπι ΨΟΥΡΘΏΓΡΩ ἸορέτοΣ προβαίνειν ἀρυὰ  οπιθν. 71... κ΄ 
452. - Ἰοῦ. 11, 9. χρόνου πολλοῦ προβεβήκοτος, πιυϊῖο ἔξπιροτθ 
ὁχασίο, δὶ πἰ81] τοβροπᾶδῖ ἐπ ἴσχῖι ποῦς. Αρυὰ 2πο. Ἠαῦ. 
1, 8. ὃ προέβης 6 πιατρίτιϑ γϑηϊῖ, δὶ σὔπι δἷρπο δηπ]! δά 
ἀνέβης ἰαπαύδπι γατῖδ ἰϑοῖῖο ποΐδτυπι ας. Τυάίεμ, ΧΥ͂Ι, 21. 
προβαίνουσα ἦν (40. ἐν ταῖς ἡμέραις δ. ἐν χρόνῳ) μεγαλη σφο- 
δρα, δἀτιοάυπι δοῖαϊο ρτουθοῖα ογαῖ. ϑίο προβεβηκὼς δρὺ 

« Τειοέαπ. Νέρν. Τ΄ Ἰ. ν. 64, οἂ, Ἡσέές. δεῖ ἐσπες. ὅ Ἐπάτ. 1], 20. 
σροβαένειν ἐπὶ πλεῖον, εἱέογέμϑα ργοργοαξ, ομαϊὰ. μα, ἀμρεογ. 
Οοπξ. 7οε6ρΆ. «4,1. ΧΙ, 5. ν. 5850. Πανονο., φαὶ ἰϊα Θαρτειδὶ: 
μὴ ἐπὶ πλέον αὐξηϑῇ τὸ κῆς κακίας αὐτῶν. ἃ Νίδεοο. ἸΥ͂, 5. τῆς 
δὲ ἔχϑρας ἐπὶ τοσοῦτον προβαινούσης, ΘΌπι δυῖΐθαι ᾿ῃλιηλοι. 
ῃ τδμέωσι ργοοεδάεγοέ, 2 Νίδοο. ], ι8. προβεβηκὼς τὴν ἡλικίαν, 
Ῥτο κατὰ τ. ἡ., Ῥτονδοῖτ δβοίδῖθ, Ὑί46 οἱ α Μδοο. ΙΥ̓́Σ 4ο. 2 
Μίδου. ΥΠ|, 8. πυκνότερον δὲ ἐν ταῖς εὐημερίαις προβαίνοντα, 
οτοδτὶυ 5 δυιῖδια 1] πὶ ἔῃ τοΡῸ8 ργοβρογῖβ ργοοδὰϑεΐεωι, νοὶ, αἴ 
ωδείησιθ νοχῖϊε: 7γσηεσηέέιεδ γ65 δὲ οδαΐογδ ργΌϑΡΘΓΘ. 

᾿ ΤΠΡΟΒ.Α᾽ ΑΔ4). ρνοξέοίο, επιξέέο, δὲ τοϑᾶ. προβάλλομαι, 
Ῥγοΐεγο, ργοροπο. δ Ηρ. ἃ "25, ἑαοιμέογ, ἰϊ. ἐπιΐξίο. 
Ῥτονυ. ΧΧΥΙ, 18. οὗ πειρώμενοι προβάλλουσυ λόγους εἰς ἀνϑρω- 
πους, ἰοπϊδηῖεδ οπιξταπε δουπιοῦ δα ἢ ΒΟμΙΣΠ68. -- ἼἼΠ,) αθη ἐβο 
ψια ργοΐονο. Ἰαὰ, ΧΙ, 12. προβάλω δὲ ὑμῖν τὸ πρόβλημά μου», 
ναὶ, τἴ 411} τϑοῖῖτιϑ : πρόβλημα ὑμῖν προβαάλλομαι, 4ᾳ"δεϑιϊοποηι 
δοϊνοηάδιην νοῦΐβ ργοροηο. Νίᾶο οἵ ν. 15. εἴ 1υὰ, ΧΙ͂Ψ, 16. -- 
ἤ2Π, σοογιαξα, Αἴφι. Οαπε. Τ|, 15. προέβαλεν, ργοΐωξίξ, ΡΓῸ-: 
ἀπ πῖδ, Ναπι προβάλλειν ἀϊοϊτατ' ἀπδηάοφυθ ἀθ δυβοσίριυβ δὲ 
818. ἔγατέοῖθι8 ἔγαοξιβ ρτγοξογαηεῖδαβ εἰ ργοδυοσοπεῖρυθ. Νουα 
δπίδαι Ἰερὶϊ ΠΏΣ ἃ 03, ἐχέσηαϊενσ, τξ αἸὶ αυδπάο ορ᾽πδῖυϑ 5μπ|, 

86 δτιαῦ. Ἐχνι, ὩὨοΙδῖ πιαΐμγθϑοέγα, πη ἀρ ΠῚ εϑῖ πιωποπ- 

ἕωπει, 4υδίεπυϑ δὰ πιδϊτασιδῖθπι ροινϑολι, ΕΧΧ Ὦ, ]. Βδρεμβῖ 

͵ 
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ἐξήνεγκε. - 'ΒὴΣ ̓ ἐτροϊέο, Τετοα. ΧΙ͂Ι, 4. προβάλλετε τὰ 
δόρατα, δηοξἐξέέα Ἰαπιοδα8. - πἰγῷ, πιξέξο, Ρτον. ΧΧΙΤΙ, 21. τοῦ 

’ αποκρένεσϑαί σὲ λόγους ἀληϑείας τοῖς προβαλλομένοις σοε (ἴθπο 
ΒΡ ΠΕ. 6] Θροπἄαπι ὁ8:-πρόβλημα. ϑεᾶ οοἄ. “4ἰεκ. αΡδὲ σε, εξ 
ἴχηο 'προβάλλεσϑαι σπιξέέεγ 6 ποῖαῖ.), ἂξ τεβροπάετγα ροβ818 νδύθα 
νόον δι15 1118, φιΐ φιαθθέξογιθδ.,) ἐπιρθηπέμεπε ἐμῖωπ ραγέοἐξέαέωγέ, ν΄ 
ἐξδὲ οοἰνεπα8 ργηοροπμπξ, δῖ: οαμϑαά αγεΐμαϑ οεἐ ἀμδέας ἐμαϊΐ κα 
οἷο αἐγὶπιοησαδ αὐ ἐδ αὔεγιηέ. ἩἨδεογολ. προβαλλομένοις. ἐρὼω" ̓ 
τώσιν. 864, εἰ τοοῖθ πιομαῖτ ἤαεβόγμδ δὰ ἢ. )., προβαλλομένοις 

΄ δαπι οἄϑὰ αὐᾶτῖο σὰ, 4 εβὲ ἰπ εοἁ, ΑἸοχ., σδεθιυπὶ γυ βλπισ 
Ῥ)ιοῖτος τοθεῖ, δὲ δα πηοσ ᾿ἰσθῖ, προβάλλ. ἰάδαι ἔ588 φυοά ἔκβάλ- 
λεεν Μαῖ. ΙΧ, δ. - 2 Μίαοο. ἾἼΙ, 10. τὴν γλώσσὰν αἰτη- 
ϑεὶς ταχέως προέβαλε, ᾿ϊηραδπι Ροδιυϊαῖι8. δἴαϊτιι σπιξέξοδαξ, ἡ 
4 Νίαδοο. ΧΙ͂Υ, 46. προβαλῶν «τὰ ἔνεέρα, δπεζέέεπα λῃϊοδιῖπα. 

"ΠΡΟΒΑ͂ΣΑΝ Ζ42, απέδ ἔογῴμδθο, νέχο, ογμοῖο. ἢ 
Μοες. ὙΠ, 4. τῷ προβασανισϑέντε, πιοάο ογμοέαέο. 10. Χ, τ. 
ν 'ΠΡΟ'ΒΑΣΙΣ; Ρτοργεεθμδ. ἃ Μαεο. ἸΥ͂, 13. πρόβασις 

αλλοφυλισμοῦ. Τῖα ᾿Βοϊέωο. 86 ἴπ οπνηΐδαβ ᾿ροὰᾷ, οἵ 10 τί 
εὐἀϊεῖ5 Ἰερίτας 181 πρόσβασις, Ὦ. 6. Τεέθηξοπεὶ οἐμεδεπι, Ἀλ.6.: 
ΡΘΕ γψετο δυδδίδηείσυπι πρόβασις δρυὰ Φιμοέαέλίωπε Πὲ 

. 88, 6. οὲ ϑενγαδοηοης ΨΊΙ. Ρ. 449. Α, (ερευν νοχ 
ἐμ  τὐ δας ἴοτδ6 σουϊθοίΏταο Μθέοέξὲέ, δυο δοοΐυπι δαῦυΐϊε Κ᾽“ 
πιϑεέξιρι) αὶ εἄ. 304. δἀδοτίρεῖϊ: δῃ πρόβασις ἢ Αἴαυθ Βυὶσ 
σοπΐδοῖατδα Ρτδοῖος οὐὔδίϊοοῖδ πόχυηὶ ἔλνεγα νἱἀθίογ Κμίᾳε 
Ῥγοϊδοέμπι σεπέϊἐϊς εὲ αἰξοτεὲσϑγεας οοπνεγβαξέοηΐδ. Κα.) Ἵ 

ΠΡΟΒΩΣΚΑ ΝΙΟΝ, Ῥτορτσῖϑ φμοαΐ 6δὲ ργὸῸ ζαϑδοΐπο, 86 
ἀμοα αἀνονγέοηᾶο ξαδοίπο ἐπϑογφὶε, ἰἴ. ἐεννἐσιἐαγηδηιέτπι ἐπ 
λονεΐα αὐ αδίβεπαάας νοΐμονδα δνδοξμπ. Ἐ. Ἰετθῖω. ν. 589. ὥσπερ 
ἐν οικυηλάτῳ προβασκάνιον. Οοπξ. προςβασκάνιον ἑπξτα. 8. 
“ϑολοίοπ: προβασκανια καὶ κεράμβηλα ᾿Δλλήνον οἱ λόγιοι χκα- 
λοῦσιν, ἅτινα ἱστῶσιν οἱ αγροφύλακες͵ πρὸς φόβον ὀρνέων, ἢ 
καὶ ἀνϑρωπων, ταῦτα δὲ καὶ μορμολύκεια καλοῦνται. Ὗ ͵ἰΔ8 
(ε]6Ρ. Ζοδεοξέμπι δὰ ῬΑγγπέολὲ δοίοραϑ Ρ. 86. ᾿ 

ΠΡΟΒΑΤΊΚΟ ἽΣ; ονέέὲσ. ᾿ς ονέο, ΝΟΏΦη, 1Π], Ο 1. 
ῳκοδόμησαν, τὴν πύλην τὴν προβατικὴν, δα! βοαρδηῖ ροτίδηι ονἕὸ 
ἐέπι. Νἰᾶο οἱ Νϑθθαι. ΠῚ, 85. ΧΙΙ, 58, δὲ οου!, οὶ. Υ͂, ἃ. υδὲ 
ἐπὶ τῇ προβατικῆν 86. πύλῃ, ΓΙ Ῥοτῖδπι: ΟΥ̓] Θῖα, Οοά. Οοἱοίένι. 

| ΟΧΟ .ΧΧ. προβατικὴ ἐκαλεῖτο, ὅτε ἐκεῖ συνήγετο τὰ πρόβατα 
τὰ μέλλοντα σφάξεσϑαι "εἰς τὴν ἑορτὴν, καὶ τὰ ἔγκατα, αὐτῶν 
ἐπλύνοντο. Μὶάθ “4ἰδονέξ “Φρρεπα. Οἰοδα. Ον. ἐπ Ν. Τ.᾿ «300. 

ΠΡΟ ΒΗΤΟΝ, ονέδ, ῥέοιιδ. ἌΧν, δώδο, ἴοτοτα. Χ, το. 
Ηῖςο Ἰερθγαηξ "5 Νὴ. - ὯΒ5., αρτμμα.. Τιονῖε. ΓΝ, 52. ΧΧΤΙΣ, 122 
Νυπι. ΧΥ͂, κ1. - πῦ39, ἀρπα.. Τιενῖς. ΧΙΥ͂, το. - 5.3. ἰάδαν 
οὔτι Ὁ59, ἀρηιδ. ἵμανὶε, ΙΡ, 55. ὙΠ, 15, ΧΥ͂ΙΙ, 5.. δὲ 4118]. 
- "ΜΥῚΣ ν᾿ ϑαρίπαξμσ. ᾿ϑγπεπι, 4 ϑδ, ΨΙ, χ5. [τὰ ἰπεϑρτδιδιαι 
ἐδῖ., Ὡξ οοτίδηι δαρίηδιϊ ρεοουὶβ βρϑσίθηλ ἱπάϊοδγοῖ, - ἸΝν, ρδς 
ομδες Οθῃ. ᾿Υ̓͂, 2. 4. ΧΤΙ, 16. φζ |101 ὁ αρίμε. - ποὺς ΡὸΣ τδν 

! ΒἘξλ 
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και ϑδῖα δα Ἰεὲκ, 8. ΥΠΙ|, 7... ὕπὴ, ονὲβ. Οου. ΧΧΧΙ͂, 538 
ΧΧΧΊΤΊΙ, 14. - πῷ, ρέομθ. Ορα. ΧΧΙΙ, 7: 8. Ὅευς ΧΥΙ͂Σ, ι. 
δὲ δἸἐδὶ. - 146 δδὲ ἀρνέον- 

ΠΡΟΒ4ΒΑ.Α' ΖΦ), ρτοριῖο ζαρίο ργοαΐγθ, ργοάμερο, ῥγο- 
{εγο,, ἴτ. ἀοσεο, ἑηδέγμο, ἐποιέοο, "1 ἴπ 1. Ομ δ], δὲ ταῦ, 
ἰοπίο ἱποεάο, πιαπ ἄμοο αἰέφμεπε, . αἷμ: δαγε. «1. Ῥ58. ΧΙ], 
δ. προβιβάξζων αὐτοὺς, ργαέοθαάεησ 608 : δὶ προβιβάζειν 651 ἰεπία 
αὐ {[πδιΐνα ργοοοδϑίοηθ ἀμοθνδ ἐπ ἐσπιρίμπι, 80. νοῖᾶ παπουρδηάὶ 
οδυδ8. - ὙΠ ΗἸΡΒ. δὶ Δ5), ἀἄοοοο. «41͵. Ἐοὰ, ΧΧΥ, ὅ:. προ- 
βιβάσαι. -- 15} ῬΙΒ. διάσιο. Ποῦ ΥἹ, 7. προβιβάσεες αὐτὰ τρῖς 

υἱοῖς σου, ἱπομέοαδὲς 1116 Ἀ1116 ταῖδ.᾿ ϑωξάααὲ προβιβάζεις, πα- 

ραενεῖςγ πείϑεις. Ἡεογοῖ. προβιβάσεις, πράξεις. Ἰωαρ ηάαπι νἱ- 

ἀοῖυτ προαξεις. 810 ρα δυηάθαι στδιακιδιϊοιι πη) προβιβάσαντα 
Ἔχρουΐζυς προάξαντα. δὲ προβιβασϑεὶς, προαχϑεὶς, 80. δρυὰ 
'ϑιεέεάίαπ προβιβασαντες, προαξαντες. ᾿ 

ΠΡΟΔΒ.8' ΠΩ). ρνταενέαάεα. λα πνα800}. ϑδγπιπε. Οοβοεί: 
ΨΙ, 9. προβλέπειν. - “ΜᾺ, νέᾶτο, Ῥβαϊαν, ΧΧΧΥ͂Ι, 15. 

ΠΡΟ ΒΑΜΗΖΖ, φωοά ἐχρβῥοαπάμπι ῥγορονι ξεν, Ῥγοὐίει 
για, οὗδοιγὶον φιωαδδέξο, φμᾶθ αὐ δοἐνεπαάϊμεπι ρῥγοροηέξιν, ἀ6- 
πέσειρ. ΤΠ, αοπέρπια. Ἰαᾷ. ΧΙ, τ5. προβαλοῦ τὸ πρόβλημα 
σου, Ῥτοροῦθ φιαεϑέξοπσπι ἔπδτα. ΜΔ δὲ ν, 1ά. 16. 16. δ. 
Πρύβλημα δὶο ἰάδπι 6εδῖ, φιοὰ Οτδθοῖβ δ᾽:δ8 γρῖφος. «ἐΠοπαειι8 

Ηὰ. Χ. Ρ. 221. γρίφος, πρόβλημα ἐστε παιστικὸν, προστακτικὸν 
τοῦ διὸ ζητήσεως εὑρεῖν τῇ διανοίᾳ τὸ προβληϑὲν., τιμῆς ἡ. ἐπι- 
ζηκίου χάριν εἰρημένον. ϑολοί, Αἀγἑεέορᾶ. ἐπ Ῥΐδερ. ν. 20. γρῖφοι 
δὲ λέγονται τὰ ἐν τοῖς συμποσίοις προβαλλόμενα αἰνεγματωδη ζητή- 
ματα πρὸς λύσιν. Οοπῇ. 41:86 ἐκ ωσέᾳεέλῥἑο, εοεγολέο, Ῥλα- 
ψογίπο, ΤῬοίΐμοα ἃ6 1}}15 αθέοσὶ βοηζγεγέμθ ἴὰ ἐμά, 1. ο. Ρ. 389. 
γίάς οἱ δοολατγέωπι Πέεγος. Ῥ, 11. 110. 107. 6. 12. Ρ. 522. βδᾳὺ, 
δἸϊοβ4ι6 Ἰαυάδιοδ Ζογπίο ἀθ απέξηιιο αὐπὲρ πιαέλεην τεδὲς ἐπὶ 606. 
χῖϑ παρέ, Ὁ. τά. βεη]π, Ῥ84]πι. ΓΙΧΧΥ͂ΤΙ, 2. Αἀ φυθα Ἰοουτα τὲ- 
᾿ϑρίοίδηβ δωῥάαε: Πρόβλημα, ϑεώρημα συντεῖνον πρὸς θεωρίαν 
καὶ γνῶσιν. ᾳφϑέγξομαν προβλήματα ἀπ᾿ αὐχῆς. Υιά6 εἰ Ἀο. 
ΧΙ͂ΙΙΙ, 4. ΤΏ δη. ΥἼΠΙ, 28. - πχὴὺ,, ἐπέοεγρνοίαέδο. ἨδΔδ. 1], 
6. υδὶ ταπιεῃ ἐδοϊὶυ8 ξοτίαβ88 βιδιυϊίυν 6886 {ΓΘ ΏΒΡΟδ ΓΟ πεπὶ 

ξαοῖδπι, ἰΐ, τ πρόβλημα τἀ Ὠ4π, διήγησις ἃυῖθαι 84 πΧλὴ}9 
φοτιϊπεδι. [ἄεπι ἔοτί 886 να]οῖ ἀδ ϑγπιπιαολο Ῥτονυ. 1, 6, 

ἘΠΡΟΒΛΗΣΣ, ργοϊδοῖμα, ρῥγοπιέπαπβ. Ἐξρι Βοῖοι ῥτος 
τηρηϊοχὶΐ, ϑαχὶ οδίθοῖὶ βου. 4 ΝΙίδοο. ΧΙΠ, 6. προβλῆτες 
λιμένων πύργουν ῬΡτοταϊ δ ηῖ68 ροτίαυπι ἔγγεβ. διεξαῖαο : Προβλῆ- 

τας, ἔξω προβεβλημένας ὑπὲρ ἀσφαλείας κ. τ. Δ. Ἰάθιηιν ἰγα!ξ 

ᾳυοαὰθ Φλοέέωδ ἰῃ Ἰμοχῖοο δῦο. Αἀάθ Ζοπιθγμπι 11). β', 506. 
δἷ π', 407. , 

ΠΡΟΒΆΤΟΙΣ, ρνοϊδοέμθ. νΏΛΌ ρμαγί. Ῥγῆ, ἐχέεηϑιϑ, 
αἰϊαπιιοῖιεδ, Τατατα. Χ, 9. δὲ τΔπιδὴ 8}}1} ρτὸ προβλητὸν τοοϊία8 

Βαθετο ν᾽ ἀδηῖμτ προσβλητόν, Ὑιάε ᾿ηξτα ἴῃ προσβλητός. Προ" 
᾿βλητὸς τορετίτως αυοᾳο δρυὰ ϑορλοοῦν «Αἰᾳο. ν. δή. 
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ΠΡΟ ΒΟΖΟΣ, δεοοριΐμβ ἐπιέπεηδ, φιὲ ἀδείμην ὑπαγ ἐδ 
γαηρέε (Ῥἠοεέμο ἔεκ, πρόβολοι, αἱ εἰς ϑάλασσαν πρυκείΐμενᾳι 
πέτραν κι τι Δ. Ἐχ ανροοναέέοπθ.)., ἰἴ, ργοίδοξογ', . οἴ εη,. 807. 

, Ν 5, ἐπρίμνϊδθα. Τιανῖῖ, ἵ, γ86. 860. εἀ. Φἰῴ. (ῬΛοίδιδ.: πρό- 
βολος, τὸ τῶν σετίων δοχεῖον. Τῖα αι ο4:6 “Ζεοογολέμ8.) Ἀ ΔΙ Ϊαΐ 
Ἐΐδτι βαθϑηῖ πρόλοβος, “ἀποά νἱάᾳ. 1πέτα. Οου ες ἀποαιθ διὲς 
ἄαπι8.ν. πρόβολον, 86 ἴτιτ, Μεεγολίἑ 8. ν. πρόβολος. 

ΠΡΟΙ ΝΟΙ.2), απέθ διεπι, ῥὑγαθοοάο. ᾿ΠΧ, Ρεγερτὲποσὲ 
1ενῖς, ΧΧ, 2. τῶν προγεγενημένων προσηλύτων 560. “γα. «4. 
Οοπιρέ. ϑεὰ οοα. Κ'αἱ. γεγενημένων Βαῦεῖ. 2 Μδοο. ΧΙΥ͂, 3. 
πρυγενόμενος ἀρχιερεὺς) φιὲ {εξ ργέμδ βαοδτἄο8 ἃ ἀπ πιι8. 

ΠΡΟΓΙΝΩΣΚΧΩ, ργασποϑσο, ργαῤῥοῖο. ϑ880Ρ. ΥἹ, 18. 
προγνωσθῆναι. Κξμίσ. εις ἐδῤΐ6 866. ρῥγέον οδέδνιεἶαἐ, Ἐν. 6. ἴῃ 1118: 
δὶ ἀεδ᾽ ἀδγίπμν ὁχοϊῖεῖ. ΓΡ14, 111,9. ΧΥΤΙΙ!, 6. ᾿ 

ΠΡΟ ΓΝΎ, δαάρσεηϊξομίαεξο. ΤΩ. “«(4φι. Οε. ΧΙ, 45: 
δε νοχ βιιβροοῖδ εϑἰ 2Ζ7Ζοπίζαμοοηΐο. οχ Βοῦτ. ποῖδι σοπέγα 
ἐποέπαξε, δῖ ἐπ ρόσια ργοομπιδὲξο, Ἐοτῖαδθ86 ἰῖδαιο Ἰοροη ἀμ πι' 
δὲ πρὸς γόνυ, 80. πίπτε Β6ιι πίπτετέ. ἐς Ὁ 

ΠΡΟΓΝΩΣΙΣ. ρῥγαδϑοΐοπίέα, Ἰαάῖ. ΓΧ, 8, ΧΙ, 20. 
ΠΡΟΓΌΝΙΚΟΝΣ, αὐ ἡιαΐονοε ρον ἐΐπεησ, ἀνέξτιι8, α ργώπος-͵ 

φεηϊίογέδια νεὲ τπαξογέδιιδ ἀσοερέμδ. «4 Νίδοο. ὙΠ, 17. τῆς 
προγονικῆς πολιτείας. Ὁ. ΧΙ, 7. τὴν προγονικὴν δοξαν. 

ΠΡΟ ΓΌΝΟΙ, πιαίοτδο. ϑ8ιτ. ΝἼΠ, 5. 2 ἸνΝΙδοο. 111, 19. 
ΧΗ, 25. 4 Νίαδος. ΠΠ, 8. ὃ τῶν προγόνων στρατὸς, υαδὶ Οοπιδε-" 
Ποίμδ: φμαδὲ ργέπιαθ ποὐὲῤῥξάξἐθ νἱγὲ, πιακέπισφμα σοποριοις 
ἑηνίοία Πογεἐέμαϊΐπο. Ἡδεγοΐ, πρόγονος, πρόπαππος, προπάτωρ," 
συγγενὴς » ἢ πρεσβύτατος ἀνήρ. Ἰάδπι: προγόνων, πατέρων. 

ΠΡΟΓΡΡΑ '(Φ42, απμίο δογέδο, οοηϑδογίδο, 5 Ἐμδᾶν ΥἹ, 52. 
εἰ τῶν προείρημένων καὶ τῶν προγεγραμμένων, 8114 814 ]οτύτα, 
4φυδα δῃῖθ ἀϊοῖδ οἱ βουῖρία βυηῖ, (οπῇ, οαι. ΧΥ͂, ά. 1 Νδος.᾽ 

Χ, 56. προγραφήτωσαν εἷς τὰς δυνάμεις, οοπδογίδαπέιν ἴὰ 6χ-' 
τοι 8, ταλ] ἴ86 ααϑογδαπέμγ, Ἀδϑριοιτον δὺο ρΡμταβὶ δὰ 
δου} 58: πὰ πὶ τη οσ τ 1 ΘΟ δηϊαγ 8 ΡῈ] 008, 4008 αι 
νοοσδηΐ, ταξεγθηϊ πὶ πὰπὶ ποπῖηα. θη 46 εἴϊαπι που ἀρυὰ 
υοίαπν ἀπ ίπιοπο Ρ, 155. διὰ τὸ μὴ ἔχειν ὅπλα οὐδὲ προε- 
γράφην ἐν τῷ καταλόγῳ. ὶάα Οδάδφγιπι 6 Ῥγοργαπιπι. Οναθο, 
Ῥ. 58. εὲ σοῃῇ. δολοὶ. “νἰδέορλ. ἐπ 4». ν. 450." 

ἜΠΡΟΖΔΕῚΙ ΚΝΥΜΊ 5. ΠΡΟΔΕΖΚΙΝΝΥ Ὡ, ργαθηιογιδῖτο, 
αηΐ6 εἰσι ΐοο, οἰδηπι,εο. ΟΜΝ, δρεοίαίασθ. Ἐλδιἢ. 11, 9. 8560. 
᾿Ονίσ, τὰ προδεδειγμένα, τὧδι 411} ἩΡτὶ αἀποδεδειγμέια οἵ ὑπα- 
δεδειγμένα Βαθοπι. Αἀἀ6 Περοίοί. 110. 1. ». 84, ". Ε, 

ΠΡΟ ΔΜΖΟΣ, πιαπὲξεδέμθ, Ταάϊι. ΨΠΠ, 55. ἡ) σογία 
σουπρόδηλῦς ἐστι, ϑαρίοπίϊα ἴὰ8 πιδ βδϑῖα οϑῖ, Ὑ1Δ6 οἱ 2 ΙΝΙδςς,᾿ 
ἍΠ,.1γ7γ. ΧΙΥ͂, 89. εἴ σομ, κα Τί. Υ, 24. εἴ αὦ Β,}. Παρλοϊεξ 
αηποέαζέ. ογοαοίεας Ὁ. 481. υῇ΄ὲ΄᾽ Πεγοσοίμ, Τό οηγείωπε 
αϊϊοαγπαδθδέιπυ οἷ Ζοδίπιπε δα ἄδθτα ποϊΐομα ϑθοθπὶ ὨΒΌΓΡΔΓΘ 
οβιθπᾶϊς, 810 δὲ ἀρυια Ηεογολέμπι πρόδηλος ὁπ ρομϊταΣ προ α-- 
νῆς, προδιαλαβών. 

“.- 
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ἘΠΡΟΔΗΜΖΟΙ 2, απί6 δοίανο, μγαδεὶρηιίΐοο, ἃοϊπᾶθ 
δ᾽ ΠΡ] ΟἾἴΟΥ πιαπίεδέο, οδαΐοίο ρεϑἰτοο δοίαγο. 5. ἽΝΙαοο. ἸΥ͂, τά. 
ἔμπροσϑεν βραχὺ προδεδηλωμένη τῶν ἔργων κατάπονος λατρεία, 

. Ἅ116 ρϑ0}]ο δηΐθ ΡΆΡ]106 αἷδγηπαπααξα τὰ Δ Υ̓ΌτΣ τ] δῖοτπι 861-. 
νἰτυϑ, Υἱάθ “οίγό. Χ, 46, 1ο. ᾿ . 

, ΠΡΟΔ7, Δ2,Μη ἐγαάο. ἔν γ8, πιά. ὅγπιπι. Ἐκοᾶ. ΧΧΧΤΙ, 
5. δεηδυαι Θχριρβϑὶς πὸ Ορυδ εδὶ βίδίυστθ, δὰ πὶ παρέδωκε 

,᾿ ΒΟΙΙΡΒῖδδ6. Ῥγαδἴεσε Ἰορίτων ἴδ. ΧΙ,, 13, ἰπ ἤπο, Ὡ 1 ψευρὶβ ἢ 
τις προέδωκεν αὐτῷ κι τ. λ.. φυδ6 εἴΐδηι Ἰδτιδαπῖυν ἃ ῬΔΌ]ο Ἀοαι. 
ΧΙ, 535... 181] 1 τοχῖα μοῦτ. τοδρομάθει, Οομξ, ᾳφαοφυο [οῦ. 
ΧΙ], 2. ἰυχῖα Ζαὲ. ἐναπϑ]αίξοποπι. Ἡεογοῖ, προέδωκεν, προξ- 
χωρησεν. 2 Νῖαοο. ΥἹ1, 57). σῶμα καὶ ψυχὴν προδέδωμε περὶ τῶν 
στατρέων νόμων, σοΥΡαβ οἵ δηϊδωι ἐγασο ὑτὸ μαῖϊτιἐδ 1ΘρΊΡυ8. 

ἘΠΡΟΔΖΔ) ΤῊΣ. πῆ. νέαίον. «4. ἃ ὅλαι. ΧΙ, 4, προ» 
δίτης ; δὶ τατηϑή Ἰεσό ἄτι 68ῖ ποδίτης. ; 

ΠΡΟΓΔΟΙΜΟΣ, ρονέϊοια, ρμονέξοιιβ απὲθ αἰογπτεπι,, δα 46 
ὅτ ἐπὶ αὐδαπε αμέαε, ἰϊεαν: αἰγίμιπι, »ϑδίλδιεέμπι. Ἐλαε,, ᾿άθαι, 
«Α4χιε. 1ο61. 11, 17.681 ἈΘΡΟΎΠΙ, 6. ΠΙεογοῖ. πρόδομος, προστὰς, 
σιρύσεωον. Τἴοπιον. 1]. ἰ, ἀθο. δὲ ὠ, 6γ5. | 

ἽΠΡΟΖΟΣ17,.“, ργνοαάξέέο, ἐγασιέξέο, αδερεγαέδο. 98}. 
ΧΥΠΙ, 12. προδοσία τῶν ἀπὸ λογισμοῦ βοηϑημάτων, τἴπιοτ ἐδ 
Ῥτοάϊεέο διαπκιϊϊοτυιι 6 οορίτδτίομο να} τϑίΐομο ργοῇοἱδοδηξίππι, 
Β. 6. ρῥγοαϊξ δὲ ρετᾶϊϊ δὰ δι π|}18 εἴ τοπιδάΐα, 4038 δάλπ ᾿ι0. 
ταϊηΐ οορ διλοποαι δὲ ταϊίου θαι. ΝΘ Ροτα ἀθβυιπιῖα δεῖ ἃ πιΐ- 
Δ} 018 Γ1π118, 41 ὁΧ Ἐἰπιοτα ΔΙΟΘΏΣ ἔε; ομειάεπεὶ ῥσγοάυοϊ 
εἰ ἀεάυπε, 10. ν. 15. τῆς ψυχῆς προδοσία ἀϊοΐτυτ. . 

᾿ ΠΡΑΔΟ ΤΗΣ, ρνοάέέον, ἐναάέέυγ. ἃ Μίαοο. Ψ,, 15. Χ, 
"ὖ. οἴ 22. ' | 

ΠΡΟ ΔΡΟΜΌΟΣ, ρνοάνοπιιδδ, ῬΥαθϑιγ 80}, ἔῖ. ΡΥαΘΟΟΣ. 
ΤΔ553, ῥγέπιμδ [γ μοί. 1ε5. ΧΧΥΤΙ͂Ι, ά. πρόδρομος σύκου, ρΓαθ" 
οοα ουβΒ. Ῥἰίπέωμδ Ἐ. ΪΝ. Ὁ. ΧΥΪ. ο. 26. “2οιὼὲδ εἐ ργαφοορέξ 

“ λαῤεέ, φωαθ «Ἰλεπὶς ργοάγοπιοα νοοαγέ. Οοαξ, Τλεορλγαδέωπι 
ἂε Οαμδ. Ῥίαπέ. 5. Ὑ. α. 1. Ψοοιπῖας δὲ πρόδρομα. Ἐεο)οῖ, 

σπιρόδρομα, τὰ ἀκμάζοντα σῦκα. Ἰωδροπᾶσμ νἱάοῖον ἐχ Ῥλαρο- 
γὲπο τὰ προακμαζοντα σῦκα. Αρυᾷ Τλανονγέπιπι γϑτὸ νλοιδδιιι 
Ῥτρ πρόδροσμα ὁχ δεγολίο τοροπεπᾶάμπι πρόδρομα. - ΘΑ 
ῬΙυτ. ργέπιξεῖαο. Νυμ. ΧΙ, 41. πρόδρομοι σταφυλῆς. 1.6. 
Ῥγαθδοοφαθ ἐναθ, ϑδρ. ΧΙΙ, 8. ἀπέστειλας τὲ προδρόμους τοῦ 
στρατοπέδου, τοϊδιδιὶ ΡΥΓαδοιγΒΟγ 5 Θχδτοϊϊυϑ. ; 

ΠΡΟΔΊ'4Ω, ρμγαουέάεο, δἴϊανα ἰ. ᾳ. βἰταρ]οχ εἴδω. 1.251 
ἮΙ ΡΆ. αδδφῆος. ρ6ν ἰοπν αην οοπδιθέμαἑπεπι πιοίειπι παὖθο 9ὲ ἐξ. 
Ῥέοταξιεπι, 60}}. Νυπι. ΧΧΙ͂, 50. Ῥε. ΟΧΧΧΥΤΙ͂Ι, 5. - 7: 
ϑγπιπι, Ῥβα]ηα. ΧΧΧΥ͂Ι, 18. προεῖδε, - ΝΜ, νἑάδο.. Ο6π. 
ΧΧΧΨΙΙ, 17. ὅγπωπ. Ῥε. ΟΧΧΧΎΤΙΙ, 16. ὄγπιδι. ῬΕ. ὨΧΥ͂, 
Ἃ δ. Οὲ προείδειν, “ἰάδγα. εδῖ απὲπιααίνογέοτα, ἀερτελιοη ζει. 
«(πι. ἰδων. ΠΟΧΧ ἐθεώρουν. Οοτῆ. δοπιον. Πα, α΄, 527. οἷ μὲν 

τὰ ἴ60, πρόβατα) προϊδόντες, ἐπέδραμον, δὶ οὐχα νἑάόγοα διε 
ι ὍΨνεδ, ἱπουσεοῦδηξῖ, 714 6 οἵ ϑδρ. ΧΙΣ, 2, 
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ΠΡΟΕΚΠΕ ΠΩ, ργίμδ ὁπεΐεέο᾽, σπιξέέο, αἰσαϊμοο: τὺ, 

τυξέίο. ἃ ϑᾶω. ΧΙΧ, 851. ΑἸ 101 ῥτὸ προεκπέμψαε δαρδπε 

προπέμψαε εἰ ἐκπέμψαι. τ κὴ 

͵ ΠΡΟΕΒΚΦΕΙΡΩ, νοΐίενγο, δπιέδίέοε 155,|, οο, θη» 
,Ο ΧΧΧΥΤΠΙ͂Ι, “8. : . ' 

. ΠΡΟΒΔΕΎΣΙΣ, Ῥγοργοδδῖο, σπέέμδ. τ}, ἑάοπι, ὅγπεπι. 

ΟΞ ΥΧΙΥ͂, 9. Ιυὰ, Υ, 2. - Ὡμχ. ὅγπιπι, Εχοά. ΧΧΙ, 8. 7πο. 

Ῥε. ΟΧΧ, ὃ. τ ὦ ῤ : 
ΠΡΟΕΝΈῈ ΧΟΜΑ͂Ι, ἐαπι αἀπέσ ἐπιρέσον, αἰδέξπδον ,. οοπὰ 

ϑέγίπρονγ ἐγγδέδειιβ ἔστιθοῦ, 2 Νίαςο. Ὗ, ιδ, προενέχεσϑαν ποῖ-- 

λοῖς ἁμαρτήμασι, ἐᾶπι απέε ἐπιρίξοαΐτεπι ἐδ χα] 18 ῬΘΟΟΒ119. 

ἘΠΡΟΒΞΑΠΟΣΤΕ Δ, απέεα αἰἐπιξέίο, απέσπιξέξο. 

Δ ,Μδοο. ΧΙ, 21. ὁ Τιμόϑεος προξξαπέστειλε τὰς γυναῖκας. Υὶ- 

5 Ῥοΐγδ. 1ΠῚ, 86, Δ. ΧΥ͂ΤΙΙ, α, ὅ. Ἶ 
ΠΡΟΕΡΕ'Ώ, ρναεαϊίςο, απέοα νοὲ δμργα αἶοο 4. ἰαμάᾶο. 

5 Ἐεᾶν, ὙΙ, 52. 2 Μδοο. 11, «5. ΠΙ, 7. χλδ. τὸ προειρημένον 

γαζοφυλάκιον. 10. ΤΥ͂, 1. προειρημένος “Σίμων, 1. 4. οδρ. ἸΥ͂, 
“3. προσημαινόμενος Σίμων. 5 ΝΜίαοο. Υ͂Ι, 556. καϑὼς προειρή- 

χκαμὲν, οὖ δρτα αἷἐκίπειρδ. Ὅ 

εν ΠΡΟΕῬΡΧΟΙΑ7). ρναενεπίο, ρῥγαθοδεῖο, ργοάϊδο, ργο- ᾿ 

φισαϊίον. ἤρ'βιὲν ἔογγεηδ, αἶνδισ. ὅγπιπι, ΤΟὉ. ΧΙ, 6. Νουα 

ἀεᾶάυχῖξ ἂὖ ρϑὶ, 868 ἃ ΡῈ, ὥῶα,, ἐβγεδθδιιδ 685, διΐδέ. «- 

πη, 60. 7πο. δΔΡ. 11, δ. - ἔΔεὺ η. ὅγπιπι. Ῥ6. ΤΙ ΧΧΧΙΥ͂, 
24. - Ἴ2»9, ἐγαηδοο. ὅδε. ΧΧΧΠΙ, ὅ, προῆλθεν ἔμπροσϑεν 
αὐτῶν, Ργαεοοασδαέ δότϑτα 1116. ΛΠ46 οὖ ν. τά.6ϊ οοῃξ. 51:80. 

ΧΧΧΙΙ, Αι. - ΤΡ, απὲσ. ὅγπιπι, Τοῦ, ΧΧΊΤΙΙ, δ. τὰ 2 δέξεωδ., 

ϑεὰ προέρχεσϑαε 1δὶ ροτίτϑ τεβρουἂθε ξοτηια]δθ 13} Ἴ5Π. 3 
Νδοο. [Υ, 54. ἔπεισεν ἐκ τοῦ ἀσύλου προελϑεῖν, ροτϑαδάοβεϊῖ, 

᾿ὩὯξ ΘΧ Δ8}}0 ργοαένϑέ. Τα “εἰξαπιδ Κ΄. Η. ἘΧ, 21. ἐπεὶ προῆλ- 
ϑὲν αὐτῆς» Ῥτο ἐξ αὐτῆς, ἀπ ργοαέξφεδέ 6χ 1118. 80. ἄομιο. 2 

, Νῖαοο. Χ, 47. προῆλϑον ἀπὸ τῆς πόλεως ἐπὶ πλεῖονγ ἈΓΟΡΥ δδὲ 

διε Ὁ Ὡτρα υἱϊοτίυθ, δ᾽. “ἐείἑαπμ Κ΄. Εἰ. ΠΙ, Χ8. προ- 

ελϑεῖν περαιτέρω» Ῥτορτοῦϊ Ὁ]τοτῖαβ, " : 
ΠΡΟΣΤΟΙΜΑ Ζἧδ, ρνγναδραγο πῦ8 ῬΙὮ.. ἀρογὴο. 168. 

ΧΧΥΤΙΙ, 4. ἢ σπόρον προξτοιμάσαι, πρὶν ἐργάσασϑαι. ΤιΑδοτὸ 

νοτίεγυπε 4 56 8Ὁ τηᾶρὶδ απδπιὶ ἀ6 ψΘΣρ18 580} 1011. ψεάδ εἴ 

88. ΙΧ, 8. Ὁ}ὲ ἀδοεγπθνα ποῖδι. τ 

ΤΙΡΟΕ' ΧΏ, απέσοοίϊο, ὀπιΐπδο, ργαξθέο, Ῥιορτῖθ: αδές. 

γι βαδεο. γύγήην, θαδεϊεπιέδα, δγπιπα. ΟΟΒεὶ, Χ, 10. “προέχει. 
“- ἘΠ) 0 ΡΊυγ, ἑαδωΐαα, ἃ. 770. 4,.,.χ Ἄερ. ΥΙΙ, 29. προέχοντα. 
Ψιδοῖυτ οἹἑπι νὸς εῦτ. ὅδηο δι ηϊβοαϊϊοηθια Βαρυΐδ8ε. 
Οεεὶδ γγ0 ὑγέποίρεπι, ἀοπιΐπεπι ποῖαι, Ῥσδθῖθσε Ἰερίτασ 8. 

ΧΧΙῚ, 4, Δὲ νοῖρα πρόσχες μοι δεουπάτπι Ἐπϑοδέμπε πο 
Ἰαρύητυν ἴα τόχία Βμορτ, ϑϑὰ γεγο ρεγίδπθης δὰ “μβ “ἡ, οὦἵ 
ἄπαε δατυμάδι ἀϊοιλομτι ψεσείοπδδ λῃ ποσὰ οοπλθοῖδα βἰἷηῖ, 

δο Ἰοροτὶῃι οὐ. 
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ΠΡΟΠΓΕΌΞΤΑΙ, απέοοσάο, ρτασοεάο, αμοο,, αἶμα διεπι, 
Ὁ. ἐπ᾿ [ασὶδ, σογᾶπι. Ῥτον. ΧΥ͂ΙΣ, τά. προηγεῖται δὲ τῆς 
ἐνδείας στάσις, καὶ μάχη, ρμγαδοεαϊέ δαῖοπι εἐρδοιαῖθπι βδάϊεῖο 
εἰ ρυρμα. “]}Ζ}6γολ. προηγεῖταν, προοδηγεῖ, προπέμπει. Νῖαϊο 
πη “ρχαρίϊ6 Ποπεῦ. προηγεῖται δὰ “γ03 τοξοτῖασ. Ἀεβροηάοξ 
Ῥοῖτυβ τῷ 528}, αυοὰ οεἰαπήοαρ. ΧΥῚ, ,ι8. Ρὲῖ η)γεῖσϑαι τεὰ- 
ἀϊάοτυαηῖ, - υὐεο, σαρωξ, 1)εαι. ΧΧ, 9. προηγουμένους τοῦ 
λαυῦ, ἄμοος Ῥορυΐ:. 5 Ε5άσ. ΥΙΠ,, 2 δ. προηγούμενοε αὐτῶν, 
μεθα ἐἐέογειπος δὶ ἴθ μετ. Ἐπδάτ, 11, 2. ἸορίοαΣ Ἰεγ σι. 2 
ἽΜαοο. ΨΙΠ, 22. “ἢ. ΧΙ, ὃ. ᾿ 

ΠΡΟΜΙΓΌΡΟΣ, φιέρναο αἰξὲδ αἐοὲξ 5. σοπιξέογεαξτ, Ἰἴδταὶ 
εξ ργέμδ σαώδαπι αἰἴοῖέ, ἀεοϊηὰς διΐδπι δι πρ]τοἱῖοτ : ᾿ ργίπιμδ. 
2 Νίαοο. ὟἾἼΙ, 4: εἷς δὲ αὐτῶν γενόμενος προήγορος. Ἐαιζραέμδ: 
μμ8 αμέσπι 6ς ἐδ, φμὲ σγαΐ Ἀγίπιωδ. 00]], ν. 7. ὍΔ ὁ πρώ- 

ἔος ἀϊοϊτυτ. δγρμδι: 4.5. [δϊὰ. ν, 4. ΑΙ Ὀϊτοδέαι νψεσϊαηῖ: 

Ῥγίπιωϑ σοποίοπαῖογ, ἴϊὰ αυοηια δ ιεϊέμδ, αὐυἱ δάάϊε: 510 εἰ 
ψεεραπι προαγορεύξεν ( Ροϊίι.8 προαγορεῖν) -«Χεπορλοπ 118. Υ. 
ἂς ἐτροαἑέ. Ογτὲ ». 855. (σᾶΡ. 5. 6. θ.) 1ἴὰ ἀδατραξ, υἱ ἰ- 
δαϊβοθὶ ργαθ αὐξέὲα αἰίσεγε, νογόᾳ ζαρεγθσ. Ὑιὰφ διιέάζαπι ἰὰ 
προηγόρξι. ᾿ 

ΠΡΟΗ ΚΩ, ρμνυοοθαΐο, ργοσνυδάϊονυ. 4 Νίδοο. Ὗ, ά. τὴν 
ἡλικέωαν προήκων, δοῖαϊῖθ ρῥγονεοέμδ. 

ΠΡΟΘΕΡ4ΖΏ, απέεα ἀεπιθέο, “]. Ἰαὰ. ΧΥ͂, 5. ιὲ 
προτεϑερισμένα, απέσα αοπιθ88α. Τὰ ἴοχῖα ΒΘΌτ, ὨΪ81] ὕτὸ [)80 
νοῦ Ἰορίτας. δαηῖ δαΐεπι δ᾽ προτεϑερισμένα δορ εέδε ἐπ πιαπὶς- 
»μῖοϑ οοἰξεοίαα. ιάδ δὰ Ὦ. 1. ΤΙοἐπιοδέμπι. ( Νααι παρατεϑε» 
ρισμένα Ἰεροάπμι ὁ Δ.) ᾿ 

ΠΡΟΘΖΕΣΙΣ, ργοροδίξο, βγοροδὲξμπι. Ἤδη) ΗἸΡΒ. ἃ 
ἤθη, ῥγαθραγο. Δἴφιν.' 860. οοα, Οοἰδεγέ. Ῥβ. Χ, 17. τὴν προϑε» 
σιν τῆς καρδίας. 568 νετδῖο δᾶθο Ὧοπ “4ψωμέέαα ἀτἰθαοπάα, ρο- 
τἰυ8 ϑγπιπιαολο νὶπαϊ!οδῃάα. εδὲ 860, 1 λεοαογείμπι Τ. 1. . 

᾿ 670. εἰ Οαΐξεπαπι Οογάεγεξ Τὶ, Τ, Ῥ. 1570. - ὈὨΞΆΣ γ, ογαἐπαίϊο, 
εἰϊδροοίέίο. ἃ Ῥατ. ΤΠ, 4. - ην, ἰάθη. Εχοά. ΧΙ, 4. -- ὨΙληυ, 
ουρίέαέξζομσς. “πόι ῬΒ. ΟΧΙΥ, 4. προϑέσεις. ἃ Μίϑοο. Ἰ1ΠΠ|, ὃ. 

᾿φὴν τοῦ βασιλέως πρόϑεσεν, ργοροϑδέξιεπι τερ15. « Δ|τ:-ἃΔ6 41161 ἄρτος. 
ΠΡΟΘΕΣΗΖ.Α, 40. ὥρα, ἰόπιρι5 ργαρβπεξιεπε, ἐδγπιὶ- 

πιδ οοηδέϊἐπέμδ. γῖ, ἤηῖδ, ἐαγπιΐπμδ, ϑγπεπι. Τοῦ. ΧΧΥΠΙ, 
5, πρυϑεαμίαν, ἐογπιέπεπε οοπϑέξέμέπι, εεγοῖ. ποοϑεσμία, 
καιρὸς, ὄρεσις. ( αϊπιονδμδ8 δὰ Ολγοπ. Ἴαγπι. “γωπαϊοί, Ὁ. 701. 
Ἰερεπᾶυπι σοὶ !σὶὶ καιροῦ ὀρισις, 4086 οσοπίδοϊαζα δββεπϑυῖι 
χηθγθῖμτ) διορία, ὥρισμαν. Οοῃξ. 245. Ν. Τ. 8. Ἀ. ν. διρίάαε 
ἃ προδεῖναι νοσδοπιαβοτῖναϊ, αὐυοῖϊε8 ἐεπιρε8 ἀοποῖδι αὖ δοπιῖ- 
πὲδωδ5 οοπαίξἐπεέμπι; οἷα δυΐθαι ὦ 1260 αεηεέμπε δὶς, ἃ πρὸ» 

ϑεσπίξειν, ργαεαϊοονο, ηυοᾶ. δὶ ρτορεῖο δ1ῖ, διοθδϑὶϊ. ϑ86ὶ 
πιεεῖῖο δὸ 110 ἀἰδβεηιὶε έσπογμα δὰ ΟΔ4]. [Υ̓́, 2. Ρ. 189. εχ 5:1" 

,ν ἀπ8η8,) ϑοῖδπὶ δὲ δοὶᾶπὶ οὐἱσίπεπι νοσαρα]δ ε886 ἃ προϑείνω 
Γφὶ πρόϑεσιφ. (Ἰάξιαι πουλθα θδπ. ΙΧ, 2θ. ἰη δγπιπιαοἠὲ ἔτ᾽ 

ι 



ΠΡΟ ΘΥΜΑ -- ΠΡΟ'ΘΊΡΟΝ. Ἁ45᾽ 

υιεπῖο, ᾳυοὰ Ζλέξῥιεδ ὧπ Ἐρέϑέ, δ πονὰ ν678. “ζεκ. οαϊξέξοπα 
Οποῖδ 1770. ἢ. 6. εκ οοὗ. Ολὲδ. γγοῖαῖς, 15 οσοαστίς, Χ,). 

ΠΡΟΪΘΥΜΑ͂, ρμαΐέογα, τα σκοῤρξαπαο δαπνεμνὲ φ οεξο. 
γπαδσ. ὥῖς ρμαίογα δδθρῖυβ δρυᾶ Οὲοεγοηεπι. Ἰλ. «4. Ἐχοά. 
ΧΧΙΝ, 6. : ' 

ΠΡΟΘΥΜΕΟΜΑΙ, ῃγοπιέο εἰ αἱαονὶ δπὶ απέηιο, ϑιπὶ 
ῬΤαπιέμδ, ραναέμ, ἔτ, δροπέθ οὔέγο. 5: ἨἩΛΡ. δροπέο οὔὔ6.- 
γο. 1 ΡῬατ. ΧΧΙΧ, θ. προεϑυμηϑησαν οἱ ἄρχοντες τῶν πατριῶν, 
“ροπέθ οδέμέίογμεπέ ρτὶῃοῖραδ ξαυ] 1 ἀταπι. 148 θὲ ν.9. “δεγοῖλ., 
προεϑυμήϑησαν, μετὰ προαιρέσεως προσήνεγκαν. ἔφα. Ογγεὲ 
5. Βτεπι. προεϑυμηϑησων, μετὰ προαιρέσεως, ἑκουσέως; 
ΞΌΡΡΪ6 ὁχ Πεογοπέο' προσήνεγκαν. ι Ῥατ. ΧΧΊΧ, 17. ἐν ἁπλότητι 
καρδίας μου προεϑυμήϑην ταῦταγ ἴῃ εἰπιρ]ϊοιϊϊαῖθ σοτα 8 ποῖ. 
δροπίδ μαεο οὐὔέωϊὲ, -- ηκυ, λαπγῖο, ϑίϊατι ἐπλὲο, ομρέο, ὅϑγτπηπι. 
1ον. ΧΧΧΨΥΙ, 20. προϑυμηθῆς. διπάσαδ, οορέξεα, δαέαραδ. 

οὰ Νῖδοο. 1, 16. προεϑδυμήϑησαν τινες ἀπὸ τοῦ λαοῦ, ραναεὲ 
7μενμπὲ αυξάδηι ἄς ροριιΐϊο. Τία “βιοίἑωδ. δεὰ προϑυμεῖσϑαι. 
101 εϑὶ 2. 4. ἐνθυμεῖσϑαι» ἐπ᾿ ἀπέπεμπε ἑπάϊμοογσ. Οοπῇ. ὅγγεπι. 
5. 'Μδοο. 111, 15. προϑυμηϑέντων ἡμῶν εἰσελϑεῖν εἰς τὸν ναῦν, 
οὐτὰ νεξέδγη, τοι ρ] τ ΣΏΕΓΘΓΘ. , 

᾿ς ΠΡΟΘΥΜΙΑ͂Ι, πνοπιεέίέμαο αηὲπιὶ,) αἱαοτγίίαϑ. ϑῖτας, 
ΧΙΥ͂, 832. ' 

᾿ ΠΡΟΘΎΜΟΣ,, Ῥγοπιέιιδ απέπιο, αἰαογξδ. Ὁ ρδτῖ. δχ Ὁ, 

7ποἰΐπαπο. ΗΔΡ. 1, 8. - 5.12.) δροπὲαησιδ. 1 Ρδι. ΧΧΥΤΙΙ, οἱ... 
ᾧ Ῥαγ. ΧΧΙΧ, δι. γ14ε οἱ ἃ Νίδοο, ΤΥ, 14. πῇ 

ΠΡΟΘΥΜΟΎΤΕΡΟΣ, Ἀῥγοπιέέον απὲπιο 4 Νίαοο. ΧΥ͂, 9. 

ἍΠΡΟΘΥΜΟΙΩ, 1. ᾳ προϑυμέω. ὩἸΣΌΣΙ , ϑροπιέθ ο7Ἔγο. 
ὁ Ῥασ, ΧΧΙΧ, 6. δεο. “42εχ. προεϑυμώϑησαν. ᾿ 

, ΠΡΟΘΥΜΩΣ, Ῥγοπιέο ἀπέπιο, αἰαογέξεγ. ἈΘῸ "υϑῦ5, γϑοῖιρδ' 
ἀςβς 4 Ῥαι. ΧΧΙΧ, 84. Αἀάε Τοῦ. ΥἹ], 9. ἃ Νίαοο. ΥἹ, 28. 
ΧΙ, ὃ. ὁδν , 

ΠΡΟΘΎΥΡΟΝ, πιο εδὲ ἀπέδ ἑαπμαγι, ἐξηεθη , ν6δέέδιι-- 
ὄμπι. ἜΝ, ἰάθη, ἤιο. Ἐζϑοῖ. Ψ1Π, 16. - ΠΝ, ἔιδδ.ι 168. 
ΤΟΧΥῚ, 17. ἐν τοῖς προϑύροις, Ῥτο ἼΓΙΝΣ ἽΠΝ, ρσδὲ παι. 81 ογβὰδϑ8 
“πεέῥο ἴὰ 12ὲ88. 86}. Ῥ. 372.., ΘΟΌΪ πὶ Ἰηΐϊθη ἀογοηῖ ἱη ΠΏ απ 2765 
οαΐση (ἢδπο δηΐπὶ Ρ6Γ ἼΠΙΝ 12 6}16 511), ουΐοδ 5: πι]δογιπι δηῖθ 
ξοτϑϑ, ἐνππροϑύροες, ῬομῚ 8016 08ῖ, “οραϊονἐφέγο 6χ οἱ 1586 νὶ ἀθῃ.-- 
ξὰσ 10 ᾳυδαάδπι ναγΡ]8, οὐπὶ νοιδὶο “γαδέοα ΒαΡρεαῖ: δέ 
ἀπέο ἑαημαδ ἐδ ἔῃ δορίδιιϑ. ΚΓ μὲν. Ροδὲ ἑαπίαγπ ἐπέγίπδϑοιρδ : ΟΝ 
Πι: ἑαπαπι γοτῖϊῖ, 51ὴ6 ἀΌΡΙ1Ο 6χ δὰ ]. (84]4, δὲ δυσ. Οδαϊὰ. 

ἼΠῚ οδῖ οὐαμαεγοι, οἴ ϑ5γτ. Ἰωα ἑαπμᾷ, οδέΐωπι, ζογοξ, γο-- 

γ»αριίωπι, - ἈΝᾺ, Ροϑέΐδ, ἘΖ6οι. ΧΙΥΙ,, 2. - οὖ δὲ 7200 
Ψ 

Ἰαποῖη, ἀγρία, ἔογπας Ἰαίεγατία. Ἰοτεῖα. ΧΙ, 9. Ἰῖὰ 
Βιείξιι. Ττοπιπιξδ αυιοτοτιτῖθχ ϑεοιῖιβ. Ββογδοηῖο ἴῃ ποίξδ ογ ἐξέ. 

δὰ Β. 1, Ρ. 8ὅ85. ΟΧΧ τεβροκὶθ86 νἱἀδπιον δτὰΡ. Βλς, δέγανξ, 

ξαρίαιδμς δοΐμπι, πιᾶο Ἐν, λυϑόστρωτον, ρανὲἐπιοηέιπι, φοΐμεπι 



! 

4δ᾽ Ὁ οὐ ΠΡΟΙΕΜΑΙ ᾿, 

φϑίγαθιπι δὲ οοπερὶαπαέμπι, ἴεδῖο Οοἱίο΄ Ζος. «““ναδ. ν. 5:18, 
ΜΒ νότοὸ ἐδ Β..]. [ἴα νἱάδξυτ, γοοΐ 053 τοδροπάθεηξ γεῖθα 
ἐν κρυφαίῳ. Ἰ3Ό δυῖθαι ᾿πι0] κοτε ἀκ μανέπιεηξαΐξοηθ 
ζαιενἑέέα 8. ρανέπιεηΐο ἀπέθ ἑαπμαθ, αποὰ Εχοά. ΧΧΙΨΝ,, 10. 
π23ὺ ἀἰνιῖατ, Τἱά6 Ορμδοιέα Ογέέέοα Ῥ. 88:1. -- ΠΣ ΤΥ]ΌΘ» »δδεὶο 
διώωπι. ὅϑγπιπε. Ἰαὰ. 111, ,χ3. πρόθυρα. - Ἰ5585, ἐΐπιεα. ἘΞ26ΟἘ. 
ΧΙΊΙ, 5. - ηο, ἰάφην. Τυὰ. ΧΙΧ, 47. 1 Ἀδρ. ΥἹΙ, δο. ἘΖϑοῖ. 
ΧΙΤΗ, ὃ. “44. Τλεοά. Ἐπ. ΧΙ ΙΝ, 6. 7γ. - πῶϑ, ἑαπα. Οδῃ. 
ΧΙΧ, 6. Ιαγϑι, 1, 16. δὲ δἱἱδὶ εαϑρίυβ. - νῷ, ἐλαίαπιμβ, ἰϊ. 

ει Φφαοιδίδογώπι. Αἴ4μ. Τἠσοσ. Ἑποοῖ. ΧΙ, γ. -- ἼῸ, πιεάέωπι. 
165. ΤΧΥῚ, 17. δοᾶ νἱ46 δυρτα δὰ Ἴων. " 

ΠΡΟ“ ΕΗ͂Ν“Ὶ,. ρνοϊέοέο, αδέξοῖο, πορίέρο, γεπεζξέο, ἐπε 
γαΐέξο, αἰἐπιξεέο, μγοαο, σπιξέξο, Ἀγοζδγο, δίοφιον, ἑαοέο. ΨοΔΤΙ 
Ἡϊρ. ἃ »82, ἐγμσίέον. Ῥτον. 1, 43. ἰδοὺ προήσομαι ὑμῖν ἐμῆς 
σεψοῆς ῥῆσιν» Θ006 ργοαἝάαπι 8. δἰοίμαν γοδὶβ βρίτιϊυβ πιεῖ ἀϊοῖδος 
Ὡδ. Δίεογοΐ. προήσομαι,, προδωσω. ϑιωὲάαδ: προήσομαε, προ" 
“πέμψω, προδωσω. - Π5 ΗἸΡΏ. γεπιίέέο, αἰὐπιέξέο. Ἰοὺ. ΝῊ, 
18.. ἕως τίνος οὐκ ἐᾷς με, οὐδὲ προΐη με; ηυουϑ486 ποῦ δἰ 
ΣΏΘ. Ὠ6406 οἰἐπεῤέέδ τὰ ἢ (Ηἴπο σοττίροπάιυ᾽ ᾿Ἰεογολίωσ, ἀρυᾶ 
4υδπὶ πυῃο ψίτίο86 Ἰορίτον: Πρόη (8οτῖθο προΐῃ) μὲν προδαῦ- 
σεις με.) Τῖα ἀρυᾶ δωίάαπι: προεῖταν.. λαβὼν εἰς τὰς χεῖρας 
σερθεῖταε αὐτὸν, τουτέστιν ἀφήσει) καταλείψει. 7π0. οἱ υχχ 
ΟΡ, ΧΧΨΉ,, 6. δικαιοσύνῃ δὲ προέχων, οὐ μὴν προῶμαεν ἰυβι1- 
εἶδα αυΐδπὶ Οροῦϑει ἄδηδ ποι γεηιξέέαπι, Ὦ. 6. ἐμδέθ αρῸ 8 ΤΟΙ͂Σ 
“οοίπαπι. Ἡδογοῖ. οὐ μὴ πρόωμαι (11 ἴῃ σοάΐοα φαοάδαι ]. 6. 
Ῥτοσαὶ ἀυρῖο δογιρέμπι ἔωϊε, οὲ ἱπάδ πὶ 8110) 4υ0 οπέαριει 
08 δῖ, ΘΟΓΓΌΡΓΘ δηδίυπι γ᾽ ἀσίεγ οὐ μ᾽) πρίωμαι.), οὐ παραχω» 
θήσω. [ἴα Θιΐδπι Ἰορίτωτ ἰπ Οἰοδ6.. Βρεπιεπδὲ; ὁχροιῖξαν δθξθαι: 
οὐ μὴ παραχωρήσω, οὐ μὴ ἐάσω, οὐ μὴ προδώσω. ἴπ εοἄεπι 
δια : πρόωμαε. ἐάσω, ἐνδωσω. Ἰηὰδ δὲ ἀρυὰ Ζσεγολέωπι ὑτὸ. 
ἐπρόσομαι, ἐάσω, προχωρήσω, τεαροποπᾶυπὶ: πρόωμαι, ἔασω, 
παραχωρήσω. 810 1ἄεπι δἴδτιαι ΔΕ διθσηρίς : προώμεϑα, ἐάσωμεν» 
“αραχωρησωμὲν. 8ετίθ. ἐάσομεν, παραχωρήσομεν. 1εκ. Ογγεξ 
5. Βνοπι.. προώμεϑά, προδώσομεν, οἱ ϑιείάας ἨαΡοὶ: πρόω- 
μαε, παραχωρήσω. Ζοπαγαδ Ζ55. τι486. Οὐ μὴ πρόοιμαι», οὐ 
παραχωρήσων οὐ προδώσω. -- 33, σδέμέίδαρο. Ῥτον. ΧΧΧ, 52. 
ἐὼν πρόη σεαυτὸν εἰς εὐφροσύνην, εἰ ἱπιπιϊεοτῖ 5 τὸ ἴῃ Ἰαοιἐ ἴδηι. 
Ἰασρεγο δὰ Ὦ, 1. πρόῃ σεαυτὸν ἀεορτοπιΐατα νἱάθιυν ἃ ΜμῸ 2555, 
υοὰ οὐπι βτᾶθοο. αθδῖ ποῖ! οῃθπι 8686 ρ6᾽ ἑμδοίεηξέαπι 63}6-- 
τε ὁ ργοϊέοἑαηεὲ αὐ ἰἰδέαέποπι αἰΐφμαπι. Ἰἄδτα φαοηπα σ0π-» 
ζοοὶε εἰς ἀφροσύνην ῥτο εἰς εὐφροσύνην. - 103. ἀἄο. ῬτονΥ͂, 9. 
ἥνα μὴ πρόῃ ἄλλοις ζονὴν σου, τι6 8}1186 ργοααὲ νίτατα ταϑαι. [πἀθ 
αρυὰ δεεγολέωπιτεὰ ἀϊτατ προβαλῃ, οἵ ἴῃ Ζ,6.. Ογνέμ Μδ, Βγοπι. 
προδῷ. 4]. Ἑχοά. ΤῈ, 10. οἷδα,, ὅτε'οι' προήσεταν ὑμᾶς φαραὼ, 
ΣΟΥ͂Ι, φορὰ ποτὶ αἰὐπιέσδιγεδ νο5 δὲέ ῬΏδταο, ὅγπιπι. 10}. 11, 4. 
σιροήσεξαι, ῥγοέϊοέθὲ, ργοζωμπασέ, 4 Μίδςο. Χ, 584. λόγουξ αθε- 

,ι μέτους προΐοντο, δοιμαοὰθδ ποίδηοδ ἐασοίαδαπί. 2 Νίαοο. ΧΥ͂, 

Ν 
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13. λαλιὰν προϊέμενον πρεπόντως, δΕΙ ΛΟ ΏΘΙι οηξέξδηέογυ ἀδοςδα- 
ἔεσ, ἢ. 6. ἄδοοτὸ υἱοῃξοπι ΟΥδίλοῃ δ ραιΐδγο, εἴ ΡΟ] πηι ἱῃ οσα- 
τἴομα 80 δεγιῆοηρ. 4 Νῖδοο, ΧΥ͂ΙΠ, ὅ. προϊέμενοι, οδὲξοέσπέεδ. 
᾿Οομξ. φείδομαι. ἘΣ ππον ἃ 

᾿ς ΠΡΟ ΣΥΔΗ͂Ι, απέο δίαέμο, Ῥγαφβοῖος ΝΙοᾶ. προΐστα- 
μαι, απέθ δίο, Ῥγαδϑιιπι, οἰδίδπαίο, ῥγοίερο, ἐμεῦ. "ΩΦ ν 
οἴ 55)15 ἰπηοίίαι, δδγμέγα ζασὶο, πιοάγογε αὔέοϊο, δοὺ Ἃ4-᾿ 
δαδδο. ἴεε. ΧΤ,ΤΠΠ, 44. (νθο. ΚΣ αἰϊο. Ἰπ οοἀ, Α4116κν. Ἰοερίτυς 
προέστην σου; Ὦ. 6. Ηίδγοηγπιο ᾿παϊτετρτεῖθ: αεοηπαϊὶ ἐσ.) ἐν ταῖς 
ἁμαρτίαις σου προέστης μον, ἴῃ φοοσδῖΐβ ἴδ ὥηέ6 πιδ 
δέρέϊεέΐ, ἢ, 6. ππαπὲξεδέ8 ταξλὲ {μέδέξ ῬΘοοΔῺ8 ἸορΡ6βη0 6 πιδὰδ 
νἰοϊδηδ. 1ἰὰ οοἂ. αὐ. Ἰωοροταπε "2 ΌΨΗῚ γ6] ἩΠΩἽ7)5. γ͵146 
δὰ Β. 1. ποῖα8 2. Βοοὲϊ. -- 555 ἀυδὶ, οοπβίτ. σαὶ Ἰαέογας 
Απιοβ. ΥἹ, 1ο. ἐρεῖ τοῖς προεστηκόσι τῆς οἰκίας, ἀἰοιῖ 1118, 4 
Ῥγαεζμογπε ἀοιαπὶ. Οομξ, 1 Ται, 1Π|, 4. - ἼΞΨ, ἐγῶη 860. 
Ῥτον. ΧΧΥΙ, 17. ὃ προεστωςς ἀλλοτρίας κρίσεως.» αἰϊδῃᾶπι οδπ»Ὶ 
δϑτω (οίομαεμδ. 1τὰ Ἰεπιοδέλοησεο Ογαΐ. σὐηέγα Τώποον, ἰαϊτῖο: 
καὶ τοσούτῳ ὑὁᾷόν ἔστεν ἰδίᾳ τινὰς ϑεραπεύειν, 1 τῶν ὑμετέρων 
δικαίων προΐσεασϑαι. Οοπξ, δ έοφέωπε τὰ ογέμεξέφ φαογὶα, Ρ. 
251. ε αὐδὲ ἐπάο τϑοθηδοὶ Ζἤ᾽ οἰγιδ δὰ Τίς, 11Π|, ὃ, Ρ. ὅ7ι. ᾿ 
Οδοΐθσαπι τον. ]. ο. υΧΧ Ἰεῤθοτυπε ἐξέογὲδ ἐγαπδροδὲἑἑα 
ΘΡΌΣ δὴ», Κζωίφαέμδι φιρὺὶ πιῤϑοθίν γίχσαθ οἰἑθπαθσ. - ΔΩ 
ῬΊΆ, ρῥγορτίο σσαδέο, οἷσρο αἰέφιεπι, οοἰίοςο αἰέφεοπε ἐπ΄ ἰοσο 
εαἰξίο, ααἱ ιεσπεὶ γον ἐᾶπι ζασίέο αὐξέμιδ ραΐοέ, ταθῖϊαρὨοτῖοθ 
ἔμ60}.0 ἐμέϊρτε ῥργαδδίο αἰέφμόπι. 7πο. Ῥ6. ΧΙ͂Χ, 2. προσταϑείη 
σοι, Ῥαϊτοοϊποῖον ἰδὲ, τυθᾶῖαν ἴ6, Οὐΐὰ Ὠοο νογῦυπι 8 Οτϑϑοὶα 
Ῥιορτῖθ δὲ οἱερδηῖος ἀθ ραΐγοπὲδ, προστάταες, ἀϊοϊται, 
Ῥτορίςτοα οσϑάϊι ζΖίδολεγμϑ ἰπ Οἱανὲ Ρ. γά., δχγπιπιαοΐμπι 6886 
πΠπυν Σηξθερταῖθμι, ουΐὰδ ποιηθὰ ποῦὺΐδ οοάθχ Οοέοἑηἑαπιδ 
λανιάϊε, 1 Νίδοο. , 10. πρόσεητε τοῦ λαοῦ τογτον, ργαφϑδέο 
4εἰ6 ῬΟΡΌ]Ο Βυῖο, 868 ῥγοδρέοξέδ, σωγάαπι ρογίθ. ϑῖο ὅϑγγεδ. 
ΤῬλεοϑοέγαέμα τὰ Κ τέ. ϑορλὲδέ. 110. 11, ο. . Ρ. 566. ἀς ἜΒο6ο- 
ἄοιϊο: οὗτος προὔστη μὲν τοῦ ᾿Αϑηναίων δήμου. ἰο ΑἰΒρηΐϊθαὉ 
δἴιμι ροριυ]ο ργαοζωϊΐέ. ἃ Νίαος. ΧΙΥ͂, 9. - ΥῚἀ6 Δ1101 οἶκορ- 

ΠΡΟΚΗΘΗΓΕΙΟΜΙΑΙ, ἐἴμοοπι πιὸ ργασῦεο, μνγαθδο, 
}γασοωπι. 8 Ἐπάν, ΥἹ, 12. προκαϑηγούμενοε, ποθ. ὅ Ἐπάτ, 
ὟΙ, 12. Ὁ μα] 4. Ἐπ 3. "Ἵ Μ5532, νέγογεπι, ημὲ ἐπ σαρίέέδωξ, 
δογ πὶ, 901], Ἐδάν, Ὗ, το. ΑἸΣ ηϊδτὶ 181 Βαρϑηξ προκαϑημέενοῦν 

ςς ἘΠΡΟΧΚΑΘῊ ΚΧῷΏ. α Μάοο. Χ, 56. 860. οοὐ, “41ε“. εἰς 
τὴν προκαϑήκουσαν δαπάνην. ϑ8ὶ Ἰδοῖΐο 88ηδ΄ 68ῖ, πθ6 ἔοτίθ 
Ἰοξοπάσμι προσκαϑήκουσαν» υἱὐ ἴπ Οοπιρὶ, Ἰερίταν, προκαϑὴ- 
ϑιεον οτῖς Ὦ. 1. 1, 4. δίπιρῖδσχ καϑήκεεν. ᾿ 

ΠΡΟΚΑ' ΘΗΜΙ͂ΑΙ], αἀπέο δεάδο, οηΐξα οἱέμδ δώπε, ῬΓα6-. 
᾿ς φέαδο, ῥγαθϑδδ διεπι, ὅ Ἐβᾶτ, ὟΙ, 11. 860. οοὰ. “11... τῶν προ--᾿᾿ 

καϑημένων, οἰα]ά, ΓΠΠΝΜΝἽ2 5ἽἼ Ἀ2132λ, ψέγοτγωπι, φμὲ ἐπ᾿ σαρὲ- 
ἐξδμθ ἐογπε, 00}1. Ἐπάν, Ὗ, 10. ὉΝὲ δ 118δτῖ προκαθηγου- 
μέγων Βαρθαῖ, 8 Εδᾶσ, ἴ, 52. οἱ προκαϑήμξνοιν Ῥγοσογος, ἄμοεα, 



".“- 

ἀθὸ ΠΡ ΚΑΘ] ΖΩ -- ΠΡΟΧᾺ ΤΑΣΕΙΡ̓ῬΟΌΜΑΙ , 

ἃ, 4. οἱ ἄρχοντες, ὉΝὶ ἴῃ ἕοχτι Βοῦν. 2 αν, ΧΧΧΥ͂, 48, 
Ῥω, ὅ Ἐπὰχ. Ὗ, 65. Βοῦτ, μη, 001, Επδϑάτ, ΠΠ|, 12. 5 
Ἐπάε. 11, 8. 90}}., Ἐπάν, ΥΙΠ, 1. ὅ Ἐάν, ΙΧ, 45. μΒερτ. "5 
ὃνῈ,.ρ0]]. Νέδα. ΥἼΙ, δ. ϑιιάας: προκαϑήμενον, ἐξάρχοντα. 

ἘΠΡΟΚΑΘΙ ΖΏΏ. απέο δονδίέαερ, (Ποπιον. 1|, β΄, 468.) 
φγαοδίαἶδο, ρκαφϑδα διεπι. 4 ἸΝίδοο. Ὗ', 1. 

ΠΡΟΚΑΘΙ ΣΤῊ η7],, ργαωδοομϑδίέμο, εοπϑδέξέμο. τῆς 
“εοέρίο, {πὸ. εἴ 1ΧΧ Τυά, ΧΙΥ͂, 11. προκατέστησαν αὐτῷ 
ἑταίρους τριακόντα. 

ἘΠΡΟΚΑ͂ΚΟ' 
ΧΥΙΠΙ, 22. 

ἘΠΡΟΧΑΖΕ ΟΠΜΑ͂Ι, ρνονοοο, σνοδθο, Ἅοχ δθο ἴῃ Μὲε- 
Ζιὲ ΤΒΘβδΌτο οὐῖ888 ταροείτυσ δρυὰ 2πο. Ῥβαϊηι. ΧΧΧΙΧ, 4. 
ἘΠῸῚ "ὮΝ Ἐ5Ὶ.) Θέ" εἷοοἰέπανίέ 86 ἀα πιό., νοτῖϊτυν καὶ προκληϑ εὶς, 

δἰ αὐνοοαΐμδ. ϑῖπια ἀ}0ῖο δυΐδαιν :01 Ἰερομ σι 681 προκλιϑεὶς, 

, ΨῈ] προσκλιϑεὶς, ἃ προσκλίνω. ἰφσγοπγπιῖς: δὲ ἐποἰέγιαΐδεϑ δεέ 
«α πιο. δδγοῖ!. προκαλεῖται, '΄ καλεῖ, προτρέπει. Υἱὰδ ᾳυοηυθ 
᾿διιέάαπι 8. ν. προκαλεῖσϑαι. ὌΝ, 

: ΠΡΟΚΑΊΤ Δ ΛΑΜΒΑ ΝΩ, ργαδοσορο, οσσιρο, απέδοξ- 
ΡΟ, απέονογέο. ἸΓλῈ, οαρέο. Ῥβ8. Τ,ΧΧΥῚ, 4. προκατελάβοντο 

φυλακὰς οἱ ὀφθαλμοί μου, Ἀ.. 6. δοπνπαϑ Ὁ Οσ1}15 πιθῖ8 ργολέ--" 
δεέμν. - 93, αὐϑοίπαο. ἃ Ῥατ, ΧΧΧΙΤ, ι. ὅοχ Βεῦτ. ἃ. 1. νέ 

φαρεγὸ ποῖδϊ, -- ἢ», 60. 1 Ά6ρ. ΧΙ, 24. Βοτιε Ἰδροτγιπὶ ϑὸς 

τὐῦπᾶς Βέοίέμιο ἢᾶδοοα ἀθϑαμπιδοτίξ, ἴρῆοτο. -- 125, σαρέο. Τυά. 

ΟἽ, 1. 153. 1Π|, 28. 2 Ῥαγ. ΧΠῚ, 19. 2 ϑδπι, ΧΙ, 26. οἱ-ὟὍὅ, 7. 

ἘΝῚ συπι καταλαμβάνειν ἰὼ οοἀά. ραταιοϊδίατ, 7πο. [υἀ. ΙΧ, 80. 
ὩΝὶ προκαταλαμβάνειν. οὐτα δ. Ρ}101 καταλαμβάνειν ἴῃ οοὐᾶ. 

φεγηνυϊδίιτ, ἀη86 ἸαΟυ] πίον Δρρϑτοῖ, Ῥτδδροβίτοπθηι πρὸ ἢ 

οι ροβιεϑ Βαπᾶ τᾶτὸ γϑάυπάδτδ. - [310 ΡΒ, απεοέρο, ὅγπιπι. 

δ ΙΧΧ Ρ5. ΤΧΧΥΗ͂Ι, ὃ. Ιυάπῖ. 11, 8. 1 Νίδος, Υ, ὃ. 

“2 Νίδοο. Χ, ὅγ. 
ἘΠΡΟΚΑΤΑΙΡΧΟΙΜΑ7. ἑποὶρέοι 9, οαπο, οἵ αυϊάδαηι 

δογέαξὲπι 0 Ἀὸ᾽ γοϑροπϑδογέα. 7π0ὸ. ῬΒ. ΟΧΤΥ͂Ι, γ. ἈὈῚ ποιῖο- 

χιεῖα ργαθοίμοπαὲ Ὠᾶρεῖ. ΤΙΧΧ 101 Βαρθηῖ: ἐξάρξατε; ᾳυοὰ 

νἱὰθ βιρτα. Ως τὴς - 
ἘΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΙΡ̓ῬΌ Ὡ, 1. 4. προκατασκιβῥοω, αποά͵ 

νἱάς βυο ]ΟΌΟ. δ ΤῊΝ 

ΠΡΟΛΚΑΤΑΣΚΕΥΑ ΖΟΜΑ͂Ι͂, απὲδ πιοίξοῦ" ,) ργαθραζο. 
ῬτοΟΙ. ϑίσ. προκατασκευαζομένους τὰ ἤϑη ἐν νόμῳ βιοτεύειν, 4υὶ 
ψοίμπὲε γοτοβ δὰ Ἰερϑηι Νυ οβαΐοδται ΘΟ ΡΟΠΘΤΙΘ. ΠΝ 

ΠΡΟΚΩΑΤΑΣΑΙΡΡ ΟΌΜΪ.41, ἀπέεα οοοαξέθο, ἐπιροίθγον, 
οδάμγοδοο, νοέεγαβοο. ὃ Νίασο. ΤΥ, 1. προκατεσκιθῥωμένης, ἐπὶ 

»νεξογαξὲ οὐϊί. Τὰ οο, “4165. Ἰεαῖτυν προκατεσκειθωμένης» ὉΡῚ 

βοσι βεπᾶππι νἰ ἀδέτιν. προκατεσκειβῥωμένης. «ΑἹ. 166 1988 νἱδεῖαυς 

κατεσκηρωμένης. 1πᾶ6 Θαΐπι ξοχιαδ56 ρα δίσσγολὝῥιωπι : κατε κὴ» 

2), αἀπέε ἀζβίρο, απέο πεαΐε ἐγαοίο, 4 γῖδοο. 

᾿ρωμένης; πεπαλαιωμένηρ. 

“ἅ 
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ΠΡΟΚΑΤΑΧΩΡ),' ΖΩ, 1. ᾳ. εἰχηρ]ος παξαχωρίζω, 86πιο.ὶ 
Φδ0., ϑόραγο,. 3 Νῖαος, 11, 20. 4Φο. οοὐ. «41ἰ6.. προκαταχωρέσαϑ' 

᾿ δὲς τὴν προσυνεσταλμένην αυϑεντίαν, δοργόβαγε ἷπ ρταθροτι- 
᾿ιδοἴδαν Ἰἱθοτίδέθηι, αδὶ αἰ. καταχωρίσαι ἈΔΌΘ,. ᾿ 

ΠΡΟ ΚΕΠΜ141. ρναδέαρδο, ὈΓΟΡΟΠΟΥ, Ὀ2ι1ὲ, σορο. Ἐϊ 511. 
1, 8. οὐ καεὼ τὸν προκείμενον νόμον, Ὥοῃ ἰαχῖω ργοροδέέαπι νεῖ. 
Ῥτγαεοογὶρεαπιὶδροτα. Τατοερσϑιίδιὶ δαπῖ, φπδϑλῖῃ τοχέυ Ἰρογοίυτ. 
ὍΣΝ ΠῚ32 Μ΄. - ἼΩΝ, ἐρηέέπι δαουἐ θδέμπι. 1.ον. ΧΧΊΙΥ͂, γ. Ὑ1- 
ἀδηῖυς 101 ἸῸΝ ῬτουβαΒ οπιῖδ’δ8δα οἱ προκείμενα ἀ6 κο 4 ἀ115866.. 
ΞΊΞ528 Ἴ22, οογαπι Γαοϊεῦμο. Ἑπκοὰ. Χ, 10. -- [3228 Ρίυγ, ᾿αοέαδε. 
ΝΣ. ΓΝ, 7. .2ὲ. Εχοα. ΧΧΧΙΧ, 56, τοὺς προκειμένους. 

ΟΥ̓ ΠΡΟ ΧΕΜΊΑΛΔ γ,50. Πλῆ. ὅγπεπι, Ῥβα]μι. ΧΧΧΥ͂, 2." 
ΠΡΟΙΚΔΗΣΙΣ, Ῥγονοσαῖέο. 2 Νῖίαοο. ΤΥ, τά. πὶ τοῦ , 

δίσκου πρόκλησις εδῖ ργονοοαίίο δὰ Ἰυᾶὰοβ ἴπ ἀΐδοο ἀδϑοσίριοβ 
Ἔἰ Ῥγϑϑιηϊα ἀδιάδαι οὈ]αῖα. 1 Οοά, “165. Ἰορὶτυν πρόσκλησις. - 
“ῬΑεοα. προσκλήσεε, ἀσοίξε, 

ἘΠΡΟΚΑΔ ΝΗ. ομδέδε, ὥλν, ἰάθιι. Οδπε. 1, 16, προκλίνη. 
μῶν σύσκιος. ἴτὰ ΤῬΑέϊο 'π Οοπιπι. αὰ Ὦ.1. Ρ. 48. ϑοσαῖὲ δαπέ. 
ἤδπο Ἰδοίζομοπι Ογέρεποε, 5. ἀπιδοδέμα, ὧὐ δὰ Ὦ. 1. ποῖδξ 
1)απιὲη". Νοὺεξ, : 
΄ΠΡΟΚΑΔ ΝΩ γνεὶ ΠΡΟΣΚΑΊΔ ΝΩ. ίάο βυρτα ἴῃ προς 

καλέομαι- ο ἢ ἐπῆν ππ 
ΠΡΟΚΟΠῊΝ, ργοζεοοίωδ, ἐπογοπιθηέμπι, ϑῖταο. ΓΙ, 55ώ. 

προκοπὴ ἐγένετό μοι ἐν αὐτῇ. ἱπογετιδπέιπο πιὲῥι ὁραξ ἐπὶ ἐδδα, 
Ὦ. 6. πιρίέμπι ργοζδοὶ ἐπ έα,. α Νῖίδοο. Υ11Π1|, ὃ. 'εἰς προκοπὴν 
ἐρχόμενον τὸν ἄνδρα, δὰ ἐποτγεπιθπέιπι ν Θιλθοῖθαι ψ8ὶ ῥγορβγθϑο 
δς5 Ῥαοϊοπϊοᾳ σίγα. δογοΐ,. προκοπῆς. αὐξήσεως. Ὑούσθαι 
Βᾶπο ἀδόκιμον τἰταάυσης Φλνγπίολμδ,.- Τλοπιασ αρίφίον εἴ 
δείσας, 5εὴ Τἰμέαγοῖμηι, Ζ2έορόπεπι Ζωαϑρέξεπι, Ροἰγδέιωι».- 
11 ἀ6 ργωζεοσέιε υ808 6886 Υἱτὶ δγ αἰ τἸϑδἰπιΐ ἀοοσαοτθαηῖ. Υιάθ.. 
Ζξοζῥωπι δὰ ῬΑ 1, 2. Ῥο.1.8ο. ͵οπονπο δ α Τίμι, ΠΥ, 15. 
Ρ.- 501. εἰ Οτγαονίμπι δὰ Διμοέαπὶ ϑοϊοδοίδέαπε Ρ. γάθ. 

ΠΡΟΛΟὶ ΠΊ ΤΩ, ργῳβοίο, ργορνθδϑιια ξαοίο. υὼ3, ἐπιρέπρος. 
ϑγπιπι. Ῥβ. 1Χ, 4. προκοψάντων. 8εἃ ἰδὲ δίηϑ ἀΡῖο τερομθη-- 
ἄτπι οϑὲ προσκοψάντων., πηι προσκύπτειν, ΟΠ δυΐδαιϊ προκό-- 
πτεῖν, τοβροπάοῖ Βαῦσ, δύϑη. 1)6 Βδο σοπιπιαϊαϊλομα ρσδθροβιτῖοσ, 
Ὡδπὶ πρὸ εἴ πρὸς ἴῃ ΨΕΥΡῚ8 ΠΙΔΧΙΠΙΘ ΟΟΙΏΡΟΒΙ(16 οδιιββδητι6 6108 
νίά6 δίοολεγην ἴῃ απέπιαἄνογδ6. αὐ Κἰοτιὶ Ογαπιπιαέ. Ρ. 350- 
εἰ ἴῃ Ο]ανὲ νεγ886, ΟΟ. Ρ. γθ. Ἐξοάθπι πιοάο 104. ΧΧ, 32. ρτσ 
Ἐρρησ το α φαοᾷ ἰῃ Οοά. “165. ρτο ΒΘΌτ, [535}32), οσαδδὲ, Ἰερίϊαν, 
οὐ. “21ὠ. εἰ Οοπιρέ. τεοῖϊϊι 5 προσκόπτονταε Ἀάθεπῖ, 146 ααοᾳυθ 
δι ρΐα 8. Υ. πρόκλησις. -- ΓὰΣ, Αϊ, Ῥε. ΧΙᾺΤΥ, 5. πρόκοπτε» ΡΥο- 
σϑαῖδ, ῥγορσΐεδομα [αο. Θοπῇ. Οτγαενὲξ ποέας αὐ Ζιμοαπὲ ϑοίοσο, 

. γάδ. ὕοχ προκόπτω τεἀδεπὰδ αυοᾳιὸ νίάεξον Οοαϊοὶ «4{οα. 
5 Μδοο. Υ͂, ι8. δὴ παπο νἱεῖοβθ προσκοπτούσης Ἰεξμίατ. 

ΠΡΟ ΚΡΔΩΠΗ͂ΝΟΣ, ρτοπιέπιδτα ἰοπρθ ἐπ πιαγδ, δρῖ 86: 
ἴοι ἐεαχὶ, ρῥτοπιομίοιίλ, 4 Νίδοο. Υ]1, δ. πρόκρημνον ὥκραν, 
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 ΠΡΟΧΡΙΝΩ,, ρνγαεξεῖο, απέσροπο. 86. ΤΙ, 8. 'προέ- 
τρινα αὐτὴν σχήπτρων καὶ ϑρόνων, δΔιαϊοΡοδο 1}16π|ι᾿ δοδριτίϑ 
οἱ τὨτοιῖβ. 910. ϑέοαονμδ δία. 118. Ἐ, Ρ. ἃ. τους πρεσβυτάτους 
ταῖς ἡμκέαις ἅπαντες τῶν νεωτέρων προκρένουσεν ἐν ταῖς συμβου- 
λίαις, δόλαϊο Ρχογεοῖοβ ᾿πηΐασιριιδ οπιπθ5 δηϊοροπυηξ ἴῃ οοη- 
81}}16. Ἰωὰθ πρόκριμα, 4ποά ἀρὰ δωυξάαπι ὁαροιῃΐτας ἡ προ- 
τίμησις. (ϑγπιπιασλέ ἔχαρπιοδαῖαπι, φυιοᾶ δα ἀδέαον Γ᾽ τι Οπγία 
Ἡεπκαρί. ἴῃ 7οδμπι Ρ. οὅ. δά Ια». ΧΧΧΥ͂Ι, 41. ρῥτοῖε, 60}} 
Οὐσε. ΪΝέοδέ. Ῥ. 622., ἴτα΄ γοσίδη σαι ραῖο: ὅτε τοῦτο προέΐκριναῤ 
τῆς πτωχείας. Δ.) 

ΠΡΟΜΑΜΒΑ'ΝΩ, ρνγασοσοιρο. ϑαρ. ΧΥ͂ΤΙ, 17. 
εὐ. ΠΡΟΔΕῈΓΩ, ρναοαϊΐοος Ὅλη ΗΠΡὮ, ἃ 112, πιριοίος 16, 
ΧΙ, 6... 

“ ΠΡΟΜΗΝΙΟΝ, ἰονοιαν, 3)5, ἰᾶἄδτα. 1ε8. Ὗ, 3. 
, ΠΡΟΙΛΟΒΟΣ, ἱπρέμνἐον, δἔημμε8 ἐδ ἐπ ανέωπν ρωξέμγεν, 

Ῥγέπιωπι ἐπιπιΐϑδογμγη, οἐδογιπι γϑοθρέαοιμέιπι, δα πρὸ δὲ λοβος; 
υοὰ εοσιπάυπι ἐπ εογολέμηπι οπιῆθ φπέγ δηισι δῖν 6 ΟΊ 78 6α-: 
ἕγοπια ρᾶγϑ. ὙΑ, ἰάϑπι, Τιονίε, 1, 16. ϑωέάαδ: πρόλοβος, ἐπὶ 
τῶν πτιητικῶν ὀρνέων λέγεταε πρόλοβος ὁ μετὰ τὸν στόμαχον 
κόλπος νευρωδὴς, ὅμοιος σκύτεν, εἰς ὃν ἢ τροφὴ ἀκατέργαστος 
μένει. ὃ καὶ τοῖς ἀλεκτρυόσυ πιῶσεν ἔνεστιν. ὃ καὶ ὑπὶ ἐνίων κα- 
λεῖξαι φύσσα, Ἀ. 6. 7οἰ]ὲ6. Οοπξ, οἰ δμέάαπε ἴῃ γ. πρόβολος, 5 
προηγορεῶνας. ᾿ ΦΡγοοορέμα δὰ Τιενῖϊ, 1. 1. π΄ Οαέεη. ΤΑτοάοο. 
Ῥ. οθὅ. εἴγπιοπ γοοῖδ Βοο βίδϊαϊε: τὸ προλαμβανον τὴν τροφὴν: 

ἩΜΠΡΟΜΑΧΕΩ, ργοριερθο, ὴ ΗἸΡΉ. ἃ Σ᾿, ἐϊέξμο, 
σογέοηαο. ὅγπιπι. ῬδΒ. 1, ΧΧΤΙΙ, 22. Μιάθ οἵ ὅθδρ. ΧΥΠΙ, 21: 
προεμάχησε. Ἐϊωΐρ. σοργοσανὲ, Ὦ. 6. ἀεργοοσαπαῖο ργορμρπαγε." 

ΠΡΟΜΆΑΧΩΝΝ, ργοριιρπαομέιπι. ὈΝῚ, ἐμγγὲα ἐέστιδα, 
γιηείο, ἘΖοοὮ. ΤΡ, 4. - 5, σίαάέμδ. Ἰετεια, ΧΧΧΤΊΠΙ, 5: 
ὩΝὲ ν! ἃ. Οοα, ὅγν. εχ. οαϊοίανιδηδὲδ. - Δ, πιρρδ. ἴσταμι. 
Ψ, το. ““.:ἐλέορ. "Ό, ἐμογὶ, Ὑιάο οὲ ΤοΡ. ΧΙΠ, 16, “εεγοῆ. 
πρόμαχοι, βασιλεῖς καὶ τὰ τείχη. Προμαχῶνες (8ῖς δϑηϊαι ἰ6ρεπ- 

. ἄπιπι ρχο προμαχόνες. 146 ϑδιρέσογὶ 1λε8. Εοοίδο. Τ. ΤΙ. Ρ. δ43,) 
δὲ, οἱ ἐπὶ τῶν τειχῶν πρόϑολοι:.ς ἴᾶδπι: προμαχεῶν, πύργος. 
ϑμίααϑ: προμαχῶνος καὶ προμαχεῶνος, τοῦ τείχους, τῆς 
ἐπαλξεως. ' 

ΠΡΟΜΈΤΡΟΣ, ργοσενμδ' ἸὩἩΥΙῸ ΔῈ, νὲγ πιϑηδιῦζαθ; 
. (8 515, θφέσηαϊε) Ὦ, 6. νὲν ϑαοοῖίσμδ, οἴ ἤμέραϊξειδ ἴτϑπιδῖυ}. 

ϑγπιπι. ἃ ϑαιι. ΧΧΙ, 20. : Ν ᾿ 
ΠΡΟΜΗΝΥ' Ω, απέε ἑπαέοο, ρμνασπμγέξο, ργαεοίρτιΐῇοο: 

860. ΧΥ͂ΠΙ, 19. ὄνειρον ϑορυβήσαντες αὐτοὺς τοῦτο προεμήΣ 
ψυσαν. ὶ ' ᾿ 

᾿ς ΠΡΟΝΟΒΙΏ, ργαόποδϑῦο, ργχονέαϊδο, ὄμγο., ομγαπὲ 
δσγο, σίμαδο, οοπϑέαϊερο. τι ἩΙΡΏ. ἑπέοέζεσο. δα. ΧΙ͂, 57: 
860. οοὐ, Ολίδθ. ἐπὶ τους ϑεοὺς τῶν πατέρων αὐτοῦ οὐ μὴ ἡρο-. 
ψοηϑῇ, καὶ ἐν ἐπιϑυμίᾳ γυναικὸς οὐ μὴ προνοηϑῇ ; δ προ- 
νοεΐῖσθων 68ῖ ἰ.ἃ.. διανοεῖσθαι. Μία δὰ Ἀ.]. ϑοσααγέωπε, -- Ὑ), 

οοπέσπερίον. Ι00. ΧΧΙΥ͂, 156. οὐ προνοήσεν μὲ ὑὁφϑαλμὸς; πὸπ 
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εοποὶοναδὲξ το οοαϊυε. Τλφοά, Τοῦ. ΧΥ͂ΤΙ, 1ὅ. -- δου, ἐπε: 
ἐοἰδεοέμα. Ῥτον. 111, 4, προνοοῦ καλὰ ἐνώπιον κυρίου καὶ ἀν- 
ϑοώπων, ομγα, 4.8ὲ6 Ὀοπᾶ ϑαπξ σοχᾶπι 60 δὲ Βοπιξηΐαδ. 
Οὐοηΐξ. Άοπι. ΧΙ, 17. οὲ 2 Οον. ἼΠΠ,. 21. Προνοεῖσθϑαι 68ὲ αἐ- 
ἐλροπέαν οορίξαγο, δέμεαενθ, ορέγαπι ἄαγθ. «4. ὅγπιπι, εἴ 
ΤΑδοα. βαρ δι περενόησὰι. Οδοίοταμι Ὠὲ ΟΠ] 68 Ργοπ ΠΠΕΣΘΤΌΣ 
5. “Μεογοῖ. προνοοῦ, ἐνθυμοῦ, ἐπεμελοῦ. 8[0 πρόνοια δριὰ 
δυπάοπὶ ὀχρόπίζον ἐπιμέλειαι, φρονείς. 8 Ἐπάν, 11, 28. προ- 
φοηθήῆναι, ὅπως μηδὲν παρὰ ταῦτα γένηται» ῥγοδρέοαγα, αἰ αἰ δὶ} 
Ῥιδοῖοσ δϑο βδῖ, ϑ88Ρ. ΥἹ, 7. προνϑεῖ περὶ πάντων, οἸτηπίαπι 
ομᾶπι ρογέί, δῖ0 “οῥίαπμας Κ΄, Η. ΠΠ||,.χι. λέγουσε δὲ τῶν βαρ-- 
βάρων δὲ προξιρημένοει, καὶ εἶναι ϑεοὺς καὶ προνοεῖν ἡμῶνω 
 Νδοο. ΧΙΨΥ, 9. τοῦ περεϊσεαμένου (Ῥτο περὲ τοῦ περοϊσταμέ-. 
ψου) γένους ἡμῶν προνοήθητι, οἰτοιπιδίαητὶ8 ροπεῖδ ποδίταθ 
σμγαπὶ Κ6γ6. Οομπξ, ““σἰέαπεπι Κ΄. Ηἶ. ΧΙ, 1ι, Ἡδογοῖ. πρθ-. 

Ἠερίἐο Ἰρρί ΤΥ περενοίας. Ἰθοογοέα θοὲ ἐπ ζανογοπι βαὺῖ ἱ, 4. 
Σδοῖα Τ)εὶ ἷῃ δαϊαϊοπι Ἰλανἰ 418. 880, ΧΙ͂Υ͂, 5. ἡ δὲ σὴ, πατεᾳ,. 
διακυβερνᾷ πρόνοια, ἴχα δυΐοηι, ρδῖογ, ργονέάδηέέα Βα Βοτι δῖ. 
Ὑιάο οἱ 88Ρ. ΧΥ͂ΙΙ, 2. 2 Νίεοο. ΙΥ̓͂, 6. ἄνευ βασιλικῆς προ-: 
νοίας, ϑ8ϊπο τερία Ομ. 

ΠΡΟΝΟΙΕΥ ὮὩ, Ῥτιορτῖθ ραδινζαέμπι ὀργοαϊΐον, ἱϊοπι, 
Ρόσογα αγπιεπέαηιθ αδέρο αὐ ἀξγίρίο, ἀδὶτιἀε εἰτηρ!οὐτον ῥγαδα 
εἶογ, αἰγέρέο, οαρέξνωεπι ἀμοο. δος, ἐπὲπιέομδ. Ἰυά. 11, χά, 
προνυμευύντων δες, οοἀ. «4165. - ἸΔ, ργαεάα, 1ε5. ὙΠΙ1, ὅ. - 
35. Νυπι. ΧΧΧΙ͂, 9. 52. 55. (δὲ ϑ68ο)]. ἀνεὶ τοῦ ἐκτήσατο, 
οὐκ ἐχοινοποίησε.) δας, 11, 56. Π|, 7. δὲ δἰ 1δὲ, - ἔπρὴ. Οϑὴν 
ΧΙΝ, ι1τ. 860. «ἡ. - Ῥ), δέπιο. Ἐπεοῖ. ΧΧΧ, «4. Ν, [,. « 
ἽΞῚΡ ΡῬΙΒ, ἀδείνγμο. Νυπι, ΧΧΤΙΥ͂, 17. Τὺ Ὁ Ἰερετοηῖ, αὐδεὲ 
δοτιρῖαπι ἔιΐθδοῖ Ἴ3Ἴ3. 5 ποῖδι ραδοίξεπι, 2 δυηῖ ρσγορέδ 
ἐπ μαδοιιὲθ ραἐαπίσδα, δὲ Ὠΐπο Ἵ2.,95 6ϑὶ ραδιίαγί. - πῶ, σοα- 
»ίένο. Νυπι. ΧΧΧΊ, 9. Ὅδαϊ, ΧΧΊ, το: Οοπέ, δίγ, ΧΙΨΠΠ,. 
“6. 1 Μϑος, ΥΠΠ,, το. - Ὑτῷ, ναεέο, Ῥτον. ΧΙ, 5. Αἀάδ “44ι.: - 

Ῥε. ΟΧΧΧΥΙ, ὃ. ΙΝ, ἡ προνενομευμένη. -᾿ οὖν, Ἴοτεηι. ἢ, 
10. περι. ΧΧΨΥ͂Ι, τω. ΧΧΧΙΧ, το. - ποῦ : πων (ὦ ρτοὸ Ὁ). 

- Ψ 

1ε5. Χ, ι5. ΧΥ͂ΙΙ, τά. - οὐ. Τυά. 1, τά δ: 168. ΧΙ, τ6. 
7πο. τ 88ηπι. ΧΥ͂ΙΙ, 585. Αγω. τ ϑᾶιι. ΧΧΊΙΙ, 1. ᾿ ϑΐἷτγας.. 
ΧΙΕΥ͂ΙΠ, 15. τὶ νἱά, σγοεέξμα, 4υΐ πιοηυΐτ, προνομεύειν Ἐ ε]-- 
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Ἰεπΐϑιῖ6 6586 σαρέλνσωπι Γαφετ δ. χ Νίδοο. 1, θά. προνομεύειν εξ 
,έεοο αὐάέσανα ταάᾷθτθ τα] θυ. δογοῆ. προμομεύειγ ϑεσπίξευ, 
ἐἑρπάζεν, πατασύρδις αἰχμαλωζεύει. ϑιίααο: προνομεύω, τὸ 
ληΐζω., καὶ αἰχμαλωτίζω. ᾿ τ ατΝ 

ΠΡΟΛΌΜΜΕΗΝ", ερζεθοίο ρμαδιυΐὲ, οαμδα, »αθι ϊαεῖο ν ὥιωα 

πιοιέαίο, αἐγορέδο, χμαθ Μὲ ὧκ ραδωζίξαίέο, ἰϊοι ργαεάαέϊο, 
αἱγερίξο, ἴτ. ργαφράς, οαρέξρνέέαϑ, οαρέξνέ, κι. ἐγεξερέιεστυ. ἸᾺς 
»ναφράα. Ναιη, ΧΧΧΙ, 52. Τε8. ΧΙ.}1, 22. ἴοτθαι 1], 14. 6ἕ 
Αἰ θ 1. - πη, θοαὶ. Ἐκοοῦ, ΧΧΙΧ, 10. 1.8. ΧΙ, 14. -- 5, νεῖν 

“θιπι, ργαδάονρ. 168. Χ, 2. -- Ὑ592, πῆμ. ῬΙΒ, σοραβοογο. 1680. Ὁν 
λῦ. -- ἸΏ 1ῆ. ΝΙρῆ, ὁχ 2, ρμγαοαάᾳπάο. ἴε8. ΧΧΙΥ͂, 5. - 
ἥβην, φίασιιδ. 168. ΧΤΠῚ, 22. 860. Οχον:. ἐν τῇ προνομῆ. - ἔν ἢ 
πιοῦν, διεσοδ.. Αἴφι. Ῥε. ΧΧΧΙ, ά, εἰς προνομήν μου. Ὗ Ῥτο 

᾿ φῬιδεροδιξόπϑ Βαρουϊῖ, ποη ῥγο Ἰἰΐετα σϑᾶϊοαὶ!, δὲ Ἰερὶς ὧς 
δαῖ νν, ἃ τῷ, αἰδδέγονρ, οαἵἦῃ ΤΟΧΧ, ΖΤλεοά, εἰ Κώ. Ομέπέα, 
ὩὈὲ Ἰεριταν εἰς ναλαιπωρέαν. - ὈΏ, ἐγέδιρέωπι. 1 ἈδΡΟ ΣΧ, χὅ. 
"ἶ πραγματεία τῆς προνομῆρ, θταοέέο ἐγίδωξέ, Ὑιὰ εἰ Ῥτον. 

ΧΙ, 27. [πὰ υὐτοφιθ ᾿οοο ποι Ἰθαθγαηῖ 12, ὧἵ ποΏ Δ }}}18 Ρ]8-, 
οαῖν, 564 προνομὴ 681 ἐγέδωξωπι. δῖο ἀρυιὰ “7εεγολέμηι προνόμια 
δυπῖ τὰ ὀφειλόμενα τῷ ἀξιώματι, σμαδ αἷεδϑηιέιν πιαρίείτα ἐμ. --. 
που. ἃ Ἀδθρ. ΧΧΣ, τά. 168. ΧΙ, 22. - ΠΝ, ρεπεξέιδ. 
Ἐμξοοῖ. ΧΧΧ, 24. Ν. ἴ,. - ὅ2υ}, σαρέξνίέαο. Ὥκαι. ΧΧΙ, το. 
προνομευσῆς κὴν προνομὴν αὐτών. ἀπ βοτν! ἴθι ἀπο ςἂρεϊ- 
ψιταῖθπι 1] οταπι, ἢ. 6. οαριῖνοβ ΠΠ]οτγα:. Οο88. ἐπ Οοέαξ. προ- 
ψομὴν, αἰχμαλωσίαν. - πιτυ, ἰάθαι, Ώ δος, ΧΧΙ, 11. ἴδῃς ἐν τῇ 
προνομῇ γυναῖκα καλὴν, νι άδα5 ἰῃζεῖ σαρέξνοξ ταῦ] δγθῖ Ρ0]- 
οἴδίῃ. - Ὁ, ταρίπα. «4. Ῥτον. ΧΧΙ, ». Ῥ58. ΧΙ, 5. οε Ηδ}. 
ΤΠ, 17. «4. Ἠοβ. ὟἼΠ,, κν3. -- ἰῷ, ναϑέαέέο. Αἴφι. Τοῦ. Υ, 21. 
προνομῆς. - δύω. Ναηι. ΧΧΧΙ, 1.12. δος, ΧΧ,, τά. οἵ Δ}δ1 
βδθρίυ8. Ὑιά6 [πτ|| δὰ “εδγοῖΐ. ε, προνομία. 

᾿ ΠΡΟΝΟΜΗΝ ΠΟΙ Ω, ρνγαεάαηι ξαοίο. 13 τ|3, ργαθαον 
Ῥταδάαπι. 1.5. ΧΧΧΊΙΙΠΙ, χἕ. - Υλάς 41101 σκῦλον. 

ο ΠΡΟΝΟΥΜΗΝΖ,Α͂, απέοπονεζεπέιπε, αἰδα., χφωΐ ργαθδ- 
σβαἐέ ργέπιαπι ἐμπαπι, Ταβὶιδ. ὙΠ, 6. -- ὦ 

ΠΡΟΟΔΕΎ Θ,, απίεοραο,  ρῥγαρέογθο, ργαεξέθν φΥϑαϊίο γ, 
“25. ὅγπιπι, Ῥ8. ΤΙ ΧΧΧΙΙ, γ. προοδεύων, 1. 4. δἰμιρ]ρχ ὁδευών. 
Κνοεγϑεέψίο Ἰαρεμάσπι νἰἀδῖυς παροδεύων. ειθο προοδεύεεν 
Ῥιδοῖον Ζδοπεηι .έασοηεπι αἰϊ ἀιοῖοτοδ 6 Ππ6 τ᾿ ]τοβ, Ἔα Θ 18 
Ἰάοπεῖβ ἀοουϊ Π|αδ6 δὰ Ζιεοηΐε 1) ,ασοπὶὲ «Ηξέονέαπε Ρ, χ09. 

ΠΡΟΟΔΉΓΟΙΝΣ, ἐμπ νέασ, ἀπέδοσοδον. 4 ΙΝῖδος. ΧΙ, 536. 
ΠΡΟΟΙΖΜΙΟΝ, ρινοοοπιέμωπι, ργαεζαέϊο, ὁαογάζωπι, ἰᾶς 

αγαδοία. υϑοΐ λάβη, Ηρ. ἑδπάυδαι ποιθθα, αἀοπιπαξιδ. 
ον. ΧΧΥ͂, 2. ἢϊο Ἰοροταης ὑ. - ὕ. Ὁ ὈΜῸ, ἰπῆῃ, ἃ μεῖ3, 
Δέέο έονο ραγαδοέωπ, 1οὉ. ΧΧΥΊΙ, ι. ΧΧΙΧ, 1. εἶπε τῷ προοι- 
μέῳ, ἀϊκχιῖ ραγδθοῖα. 864 1π οπιμῖραβ 18.10018 πιῖμὶ πιὸ ἀμπι 
Βρ68686, δΔάεοασαα Ιερδηάαπι νἱἀθίατ παροίμιον, 1. 4. παροιμίας 
δι παρόμοιον. Νατα Ὁ 68 παρόμοιον τι, αδδὲπιξέφεισιε αἐξχωξά. 
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ΠΡΟΟΡ“4'ῶ, »γονέαϊδο, αγιέδ νἐασο, ρῥγοδρέοίο. ὦ ῬΙΒ. ᾿ 
γάεραγο. Ῥδεαϊαι. ΧΥ͂, ὃ. προωρώμην τὸν κύριον ἐνωπιὸν μὲν 

᾿διαπαμεὺς,, Ῥτοδριοίοθαμι Ἰλοπιίπευπι δαἴθ πη ΒΟΙΏΡΕΣ, ἢ, 6. 
δειύος πάυοία πιοα ἴῃ Ὧδο ρμοείία 6εῖ. Ῥταδεῖοεεα ᾿δαί τας 
5 Εεάσ. Ὑ, 65. εδεο. οοἀ, “465. προεωροκύτες, ὉΝ1 τα] αυὶ ἐδτὲ 
ἑωρακότες ἈΔΡΟΘΩΙ. . ; 

᾿ ΠΡΟΠΑ ΤΩΡ, ὥνεδ, ρνοροπέξοῦ, αέανεδ. ὙΧῚν ΠΟΉ δ, 
ὅγπιπι. Ῥε. ΧΧΙ͂Χ, 8. προπάτορί μον. 1,Θρίεεο νἱἀοϊυη τπῦ, 
Ργοβεπέξογἐ, 8 ᾿, δοποέρεγδ, ρέρπονο, τξ ἴδηι Δίοπέβαμούς. 
πϑ σοῃϊοοῖξ, δὲ ποξδἔιπι 6δὲ ἃ Οαρροῖίο Ογέ. 8. Ρ. 844. Νὶ- 
ΒΗ οπιΐπ5 ἔδῦθη σοπδῖδί, πιοπῖθα Δ] αυδπο τηδϊοτεε δὸ ρ8-- 
Ἰϑηῖοϑ ἀϊοῖ, δογοῖ. προπάτωρ, πατρὸς πατήρ. Ζ:ες. Ογνε ὲ 
8, Βνεηι. προπατωρ. πρόγονος, προόπαππος, ᾿ ᾿ 

ΠΡΟΠΕ ΠΏ, πιέέίο, ἀεαάποο. Ῥρῦῳ, γηδίέο, 4 ϑϑπις 
ΧΙΧΣ, 5:1. 8δ0. Οοπερὶ. 7μάἐελ. Χ, 16. ἀφ᾽ ἡμῶν προπέμψουσίν σε, 
ἃ ποὺΐϊα ἀσάμοεηέ τα, Ὑιά6 δὲ 1 Μαοο. ΧΙ], ά. 86Ρ. ΧΙΧ, 2. 
μετὰ σπουδῆς προπέμψαντες αὐτοὺς, «ο]ετίϊοῖ πιξέξοησο 1110. 
 Νίαοο. Υ]Ι, 43. ταχέως λέγων προπέμπειν αὐτοὺς εἰς τὸν ὕδην, 
ἀΐοοπα, τ εε]ου τεῦ πεξέέστοπέ ἐπι δερ αἰσδτααι. ϑρεοίδειπι προ-Ὁ 

᾿ πέμπειν ποῖδξ ἐποέγεσγα νέα ξοο αὐ οπιπέδιιδ, φιεαδ διεγεὲ ααἱ ἐέσι᾽ 
7αοέοπάϊππε σιεοεαδαγέα, φαοᾶ 1, δεἰπιὶ τπὸ νόγρο αἰδύίμοεν ἀϊοππξ, 
400 ἶρθο υδις, οδὲ Ἐ᾿είραΐιε ἴατ. ὅ Ἐπάτ. ΤΥ, 4γ. Οοπ , Ζ:ὲ 
Ν, 7. 8. ἢ, ν. : . ᾿ 

ΠΡΟΠΕ᾿ ΤΕ714.. ρΡεξωζαπέξα, ἐεπιοτίέαδ, ῥγαεοὶριἑαπεΐα... 
ἡ, ΦΥΤΟΥ͂. 2 881. Υῖ, γσ. ἔξωϊρ. φρδν ἐεπισγέα ἐδ." - 
ΠΡΟΠΕΊΗΙΣ, Ῥεξωΐαπε, ργασοορε, ἐδιπογαγίωδ, }γ0-- 

ρας. νις, δέει, Ῥτον. Χ, 16. στόμα προπετοῦδ. 05 Ργαδοΐς 
Ῥέεέδι - Ῥῶϑ ρᾶτῖ, ἀἐναγίοαπο. Ῥτον. ΧἸΙΙ͂Ι, ὅ. προπετὴς χείλεσεν, 

᾿ Ργθοας ἐαδὲέξα, ἐπιρμεΐεπῖερ ζοχας. Ἐξαπἄδαι ποιϊλοπεῖι Βαδοῖ 

φυοαῦθ τοχ δβοῦτ, ἐχ Ατσαβέδιιο. ἰ ἕ,..5 ποίαι σγυρέέ. ΠΝ 

οἱ δϑίτ. ΓΧ, «5. 5:0 “1οέρλτοη 110. ΤΠ. Ἐξ. δ7. τὴν προπετῆ 
γλώσσαν διωαμασοῶμαι. Ἡΐεγοῖ. προπετὴς» προπίπεων πρὸ τοῦ. 
λογισμοῦ. ϑιμέάαε: προπεεῆς» ὃ πρόγλωσσος. Αραᾶ δαπάφπς. 
προπέτεια ΘΧΡΟΣ ΣΟΥ : ἡ ἀχγαλένωτος γλώσσα. 

ΠΡΟΠΕΤΗ͂Σ ΤΙ ΝΟΔΙ͂Μ17, ῥγαδοθρο διεπι, ὮΠ3, ργὺ 
Ῥέτγο, [εδεὶπὸ. ὅγπιρβ, Οὐδ ). Ὗ, 4. μὴ προπετῆς γίνου, π 
ῬΥαάδοῖρε δὲ8. 

ΠΡΟΠΗΜΑΧΤ ΖΩ,, ργοῦγο, ἐπέωγέα αὔέοτο, πλτι. τάθπι., 
ὅγπιπι. Ῥε. Τ ΙΝ, 13. -- γ85), δρόττο. ὅγπιμι. Ῥε. ΧΧΉΤΪ, το. 
προπηλακίζειν. Οοπέ, Ῥλέέοποπι τὰ Ῥίαοσοιεπε Ῥ. 6γο. ϑιέάασ τ 
Προπηλακίζων, ἀδικῶν, ὑβρίζων. διασύρων, ἐξουϑενῶν. καὲ 
προπηλακισμὸς, ὕβρις. εἴρηται δὲ (πὸ τοῦ πηλὸν ἐπεχρίεσθαο 
τὸ πρόσωπα τῶν ατιμέαν καὶ ὕβριν καταψηφιζομένων, οὖς 
ἀρτίως ἀσβόλῳ χρίουσι. 

ΠΡΟΠΗΜΑΚΙΣΜΟΣΣ, ορρτοῦδνέκπε, ἑρποπιπέοσα νοσῶν 
εἶο. ΠΒἼΠ, άδι, ὅγπιπο, Ῥε. ΧΙ.11, κά, ἜΠΡΙ 1Π, 5.. 
Ῥοῖ 77. ξ ᾿ 
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᾿α ἹΠΡΟΠΤΊΙ ΤῺ, Ργοοίαο, δασο, οσοεπιο. 75, ΦΡΎΦΟΟΥ. 
ϑγπιτά, Ῥὰ. ΤΙ ΧΧΊΙ, 1.7. ὯΒ1 προπέπτεεν ε8ῖ ργοαέγα, ργοοφάεγε. 

ι, Μιᾶς οἵ Ια. ΧΙ, ὅ,.2 Μίδου, ΧΙ], 9. 42. 45. ΧΥ͂, η8. 
᾿ΠΡΟΠΟΙδ Ὡ, απὲς νοὶ ργέμα 7αοΐο. ὉῸλ, γερεπάο, τὸ- 

ΠΗΠΘΥΟΤ. οἴἦπο, Ῥ8, ΟΧΧΧΥΙ, 8. ἃ προεποίησας ἡμῖν, δέοπέ 
ΕΟ ργέμδ αἷδ πιοὺὲδ πιεγδέα 68. Τὰ 7)γ δέδια ἐχ οἀ. Ποπιαπα. Ἄδηο 

ᾳιοδά 56η50πι, ΑἸΐῃ5 ᾿πέθυργεβ ηο, δὲ ἐποίησας μαδοῖ. Ὑἱάο 
βυρτὰ 5. ν- ποεέω. (Ομ ξ, δαλοί, αᾷ Τλμογά, 110. 111. Ρ. 175, 

Δ. 47. Ηενοάοί, Ἰ. Ὁ. χγ6,.11. (8564 Ὡοπε. ἐκ οο, ΠΡ. τϑοῖίυϑ 
, ὅπερ ἐπρέησας ἡμῖν οἀϊάϊε86 νἱάθτυς, ΟἿ, δαρτα 8. ν. παραπέι- 

ϑέω. Κι.) ' ᾿ ᾿ ᾿ 

᾿ς ΠΡΟΠΟΜΠΕΗ,), ρνασπιὶοδέο, ἀδάμοξίο εἰ οοπιξέαξμσ, 4ιο 
Ργαθνέα ἐμγδα ἔπ. ροπιρὲθ .δοζεπιπέδιι8 απέοίξ ξαγοιἐέα ροπιρα- 
χ ΜΠ.) οοπιίξαίηδ. ὃ Ἐδβάτ, ]Π, 68. Ἐν το 
᾿ς ΠΡΟΠΟΡΕΥΟΜΑ͂Ι, ργαθοεάο, ργαθθο, αἰΐϑυν, εἰμι] 1- 
εἷτϊος 4ο, ἱποεαο. γ3ε) 7εδέίπο. ἴοβ. Χ, κὅ, - ἨδΣ , 60. Ὅεη. 
ΧΧΙῚ, 19. Ἐχοά. ΧΙΡΚ, το. ΧΧΧΤΗ͂, 1. 0ϑἱ εδὲ ἱ. 4. δίορ]οχ 

’ πορεύομαι, οαπὶ 480 Ὦ. 1. ἔπ οοὐᾶ, ρεταχιϊαῖατ, -- ἢ», ξάσπι, 
ἙἘχοά. ΧΧΧΊΙ!, ι. 53. ΤΏ δαῖ. ΧΙ, γ. υδὶ γοῦὸ προπορεύυμαν 

᾿Ὡϑὺ8 68, αυ]ἃ 101 ΒΟ6ΥΠ)Ο 6δὲ 46 ραῖσο δἰΐοβ δ008 ἀποσεηῖο, εἰ 
πῖον δυηάσπηι οὐαὶ ἔρ818 σοπξδθυ]δηῖθ. - 013} Νρἢ, δορα- 
χοταθ. ΝοΒο. Χ, 98, - ν»Ὀ3, ργφβοίδοον. ΝΝΏμα, Χ, 85. -- Ἴ2», 
ἐραπδοο. Θθῃ. ΧΧΧΗ͂, 16. 21. Εχοά, ΧΥΤΙ, 5. δὲ δἱΐδι, - 
“28, σογᾶπι ζαοίο. Οϑα. ΧΧΧΤΈ, 3). Ῥτον, ΧΥ͂Ι, 4. διὸ. 
Ῥγονυ. ΧΥ͂, δὅ5. - 5112, ἀρργορέπφμο, Ἐπχοᾶ, ΧΙ, 20. 1ο8. Χ,. 
44. 1 Νίδοο. ΙΧ, 11. ! 

ἘΠΡΟΠΟΣΙΣ, ροΐξο οπιπέμπιρνέσια δὲ αγεὲθ οὐδειπι λαμδία,. 

ζξοπι ῥγορίπαέΐο. Ἐμδιὰ. Ὑ11, 1. 860. δέ. αἰέ.᾽ αἷς δὲ προῆγεν 
ἢ πρόποσις.. ἘΝ 

ΠΡΟΠΡΑ’ΤΤΩ.. απέοξαοῖο, ρῥγέμϑ ανο. 8 Ἐπάν. 1, 55. 
τὰ προπραχϑέντα ὕπ᾽ αὐτοῦ, ργίμδ αὖ δο σοδία: ἈΦΌτ, "5 
ἘΣ ὩΝ Ἢ π, 2 Ῥατα]. ΧΧΧΥ͂, 26, 5. Νίδοο Υ[, 27. τὰ προπεπρα)» 
μένα παραιτησάμενοι, δκουιβαηῖεβ 68, 4π46 βαρέόπμε ἐαρία 
ὁγαπέ. Αἀάο “«44ϑοἦγί. Ολοορᾶ. ν. 884. Ζιμοΐαπ. ἐμαϊο. νοσαί. 
Ῥ. 28. Α. 2έο". (α88. Ρ. 441, 22. Τοῖπι. 

ΠΡΟΙΠΤΎ' 3, απέθ πιὸ 8ρμό, 6] απέρογν δεν πιδ. ἐπ οοίο 
ἐπβδέαν δϑρμεηξέο.: 4 Μίαοο. ΥἹ, 20. προπεύσας, Κζαΐρ. ἐπέμοπδ 
αμέοπι. Ἐπ βερῖθπτῖα Ογοεέξ Ἰορῖς προπεεύσας. δε Βαπο νοῦεπὶ 
ἐριοτδηῖ [,Θχΐοδ σταθοᾶ. 

ως ΠΡΟ ΠΤΏΣΙΣ, ργνσοϊάεπέξα, ργοοέγαἐΐο. 4 Νῖδοο; ἘΠ], 
21. παμμιγὴ πρόπτωσιν, Ῥτοβιγδίλοτιθτπι (86. ἐπ σβῆμα, ΑἸ]: 
δοποιν διέ.) τηλητιτη Ομ 8 Β6π 8, δϑῖδιῖ8 δὲ σοηάϊι θη 8, 
10. ΧΙΠ, 12. ἜΝ. 

ΠΡΟΠΥΔΜΑΙΟΝ, ϑέϊδιρῖεπε.. ἘῸΝ, νρϑεϊδιέωπι. 
ϑγηιι. ἘΖθοι, ΥἼΠ|Ι, 16. 106]. 11,17. - ὩΝ, νοεεέδιμέμπε. Αἱ, 
Ἐχδοι, ΧΙ, 15. - νῷ, ρογία. 4]. Ἐπδοῖ. ΧΙ, 11. προ- 
πυλαίου. ἴοογοῖ, προπύλαιον, πρόϑυρον.. 

Ϊ 
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ος ΠΡΟ ΠΥΛΟΝ, ἴᾶοιι. εὐὐϊν, 146, ὅγπιπι, Ἐσεῖς. ὙΠ7,.. 
16. δὲ ΧΙ, σι τ ϑ8π ἮΙ, 5. δὲ ι Παρ, ΨΙ1, 6. . "ὌΝ, σον 
δερ»"'δονῖπ, ϑὅγπιπι, Ῥ8. ΤΙ ΧΧΤΙ, 4, τὰ πρόπυλα αὐτῶν. Ἰιερὶς 
ξορῦῃα, ΔΌ ΣΌΝ, »εϑέἐδερίιοπε, ρογέξοιδ. -- γγ5Ὁ, ᾿ἐΐπιθπ. ϑορᾷ. 
1, 10. - ῆδ, Ιάδπ|. Αμιοβ. 1Χ, 1. - ΒΒ, ἑαπμα. Ἰδξθῃις 
ΧΙΧ, 2. Ὁ Το 

ΠΡΟΣ, αὐ, αρμεῖ, δωργα, αὐρενδβιδ,, 'δομ γα, διεδ. Ὧμ. 
ἴε5. ΧΧΧΙΤΙ, 6. λαλεῖν πρὸς κύριον πλάνησιν, Ἰοηυϊ αὐρνον δας 
Ῥοουιΐμυαι διγοίθαι. -- 43, ἐπ αωγέδιϑ. ἴε6. ΧΧΧΥΤΙ, 20. 
- "ἣν, δέξαπι, Οπηῖ, 1, 16. 8660. Οὐπιρέ, πρὸς κλίνην. Ἰ,εροὴ- 
ἄππι δεδίϊσον, οἷς κλένη ἡμῶν σύσκιος, υξ ξοτῖα586 ἣν Ἰορογίηϊ, 

, ΜΙ46 ἱπέτα 8. ν. αἷς. -- ὮΧΜΝ, ἀρωά. 4 Ῥατ. ΧΧΥΨΤΙΪ, 15. Του, 
ΧΙ͂Χ, 19. Ιογθα), ΧΙ, 17. - δ... Ιοσο, ΧΧΧΥΙΠΙΠ, 5..- 2 
Ῥ»ταρῆχυμ, Νυμ, ΧΧΙ, 5. πρὸς τὸν ϑεῦὸν, αὐνόγαμα Ἰδάπι. « 
ἼΣΣ, »ἕα,. Ἐοεῖ, ΧΙ, 21. 26, ΧΙ,Π,.1. 11... 12, 18. - Ἴδ, 
ἐπ τπάης ἃ ἈΘΡ. ΧΥ͂Ι, 12. ἴες. ΧΧ, 5. - 51. Ὦν, δα πιαπμᾶ, 

᾿ 4) Ῥᾶτ. ΧΧΙΧ, 47. σ ν᾿ Ρταθῆχ. Γστοιη. ΧΧΗ͂Ι, ὃ. εἰ τὸ ἄχυρον 

πρὸς τὸν σῖτον; φωία ραΐεα αα ἐκξεέοιεπε Ὁ 56: δεπὶ ἀγίέδοο 
οοπιπαηα μαδοε - Ὃ ρταβῆχ. θη. ΧΧΥΙΠ, 11. ἔλαβεν ἀπὼ. 
τῶν λίϑων (80. κενὰ) καὶ ἔϑηκεν πρὸς τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ, ϑυύπιθ-, 
Ῥαῖ ὁ Ἰαρ: ἀ:θὺ5]οοἱ Δ] 4ύυδι, δὲ ροποῦδὲ σα οἂρυϊ διυπι. δ: πιΐν 
11τος “γἱοδισορῆαηθα ἴῃ ῬΘέμέο ν. 848. ἀντὲ προσκεφαλαίου λίϑον 
εὐμεγέθη πρὸς τῇ κεφαλῇ. - ἢυΝ5, 6 τορίοπε. Ἑκοὰ, ΧΥ ΠῚ], 10. 
- Ὁ ὃιε, δ γορίοπα. 108. ΤΧ, τ, πρὸς τῷ ΑἸντιλιβάνῳ, αἀ᾿ 
Απεβαηθι: -- 539, ἀαωϑδέεν, Ἐχοά, ΧΧΧΥ͂Ι, “5, - ἠπλ, 
ψ678μ8 αμδέγιωπ, Ἑχοά. ΧΧΥ͂Ι, ι8., -- ἸΧ3}, ἐπ ααρδ᾽ϑο. Ῥτον. 
ΧΧΙ, 30. οὐκ ἔστε βουλὴ πρὸς τὸν ἀσεβὴγν ποῖ εοἴ σοπδί! ἰυτα 
αἀνονδωδ ἱταρία. 146 δὰ ἢ, 1, )αερόγμπε. - ἾΣΩΣ, ομη,. Ἠοϑ. 
Ι͂, 1. ὩΡ ἢ. 1. ὁδὲ οομέγα, Ἀδπὶ ἀθ [τ δδσπιο δῖ. -- Οπϑὰ, 

᾿δ τεσίοπο. ΝδΒοια. ΧΗ͂, “4. - ὩΣ, ἔγο ἐσπιρογδ. Οεῃ. ΨΙΠ,.1:, 
τὸ πρὸς ἑσπέραν, αὐ νϑϑδρετᾶπι, Οεδ. ΧΧΙΨΥ͂, χ., τὸ πρὸς 
οψὲ, αὐ νεβρετᾶπι, 8610. 146 εἴ 2 ὅ8πι. ΧΙ, 2. - ὃν, Θεη. 
ΧΧΧΙ, δο. πρὸς ταῖς ϑυγατράσε, δΌΡεΣ ἢ]ΪΔ8. Εἰχοά, 1, 15, 
καὶ ὦσε πρὸς τῷ τίκτειν, οἴ ργοβθ᾽ ρᾶτῖατι ϑτοπί. Θί πη} 68 
Ἀεὶ. σὲ ράγέμδ ἐσπιρεα ααναπογί. Οὐονξ, ἃ Νῖαοο, ΧΙ], 50, 
- ΝΒ ΟΟηΒῖΓ. ἀηρμέμϑ. ἙἘκχοά, ΧΧΥ͂ΤΙ, 15. ΧΧΧΨΥῚΙ, 52. 
Επδοῖ, ΧΕ, γ. οἱ δδὲ. - ὩΞὸ) οογαὴν [αοὲο. Ἰωανῖς, ΧΥ ΠῚ, 
5. γυνὴ οὐ στήσεται πρὸς πᾶν τετράπουν. ΤῸ] ὯΘῚ δἴδ 

. αήρεγϑιεβ οταπ δοϊπ δ] αυδᾶάσαρεβ, ὦ Ῥαγ. ΧΧ, 12. τοῦ αντιστῆναν 
πρὸς τὸ πλῆϑος τὸ πολὺ τοῦτο, υἵ ταϑι δια πη πιᾶρηα μυΐϊό πιὰ» 
εἰτυιάϊηῖ, ΝδΏΘα, ΥΤ, 10. εὐ 4101, -ο ὨΠ28}, ἐπ φορἐσέδηεἶο." 
Ὦδεαι. ΧΧΙΠΙ, ει. Του. ΧΙΧ, 26. -- ὨΘῚΡ σομϑῖγ, νϑγδιθα ΟΡ ἐθη9 
ἐοπι. Ἐποοὶ. ΧΧΧΙ͂Χ, 1ι. πρὸς τῇ θαλάσσῃ, δὰ πιᾶτε, δῖ, ᾿ 

Το. ΧΙΧ, 57. πρὸς τῇ καταβασει, δὰ ἀεβοοηδαπι. - ἸΤΏΣ, δ“ 
᾿ιθαϊΐτο. αι. ΧΥ͂, 24. ΤοΡ. ΠῚ, 10. πρὸς αὐτὴν, ῥγορέεν 1ΠΠαὩνῸ 
Βατυοῖ. 11, 5. πρὸς το μὴ ἀκούεεν, ποι ομδάϊεπάο. δὰΡ. ΧΥΙ, 
28. πρὸς ἀνατολὴν φωτονς ἐνευγχάνειν σε, ἀπ οτῖωπι 80118 ἴθ 

242. ' 
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'Ῥταοῖδυβ δάϊγε οροτῖεῖ, Ῥδιϊο διὸ ἄξχοσας : δεῖ φϑάνειν τὸν 
ἥλιον ἐπ᾿ εὐχαριστίαν σου, οροτίοξ ρτδανθηΐσα βοΐθιι ρταιὶ- 
δευχ δοίϊοῃθ “ ὅ Μδοο. Ὗ, 1. ὃ πρὸς τῇ τῶν “ἐλεφάντων 

᾿ ἐπιμελείᾳ, 401 οὔτδα Βαροῖ δἱδρβδηΐυπι, ἐλεφάνξαρχης. 
10] ά. ν. 14. ὃ πρὸς ταῖς κλήσεσι τεταγμένος. δὶς οϊγὗ. ΧΥ͂, 
27. 16. πρὸς τρῖς γραμμασέν τεταγμένος, ηπΐ δεῖ ΔΡ ορίεδἴο) 18. 
λ Μδοο. ΥἹΙ, 6. δοουδατυηξ πρὸς τὸν βασιλέα γ αρμα τορβαι: 
001}. Σ Μδοο. Χ, 18. 5140. ΧΧΙΨΝ, 10. γοίαέε αὐ, σοπιραγαίο, 
μικρὰ πᾶσα κακέα πρὸς κακίαν γυναικος. 5 Ἐπᾶτ. ΙΧ, φ" πρὸς 

. σὲ τὸ πρᾶγμα, ἐμα δ8εὲ λαδὸ γθ8) γέδ ροδέέα δδὲ ἐπ ἐδ, Ὠεὗτ, Ὗ 
Ἑδάτ. Χ, 4. 2 Μίοο. ΤΥ, “Ὁ. πρὸς τοῦτον ἐστε, διμῖσ οοπιρο. 
ἰδ, ἀμέμϑ 6δὲ ποροέξωπι, 60]1, Ῥοἰγδ. ΥἹ, χ5, γ. ὅ. Ἐπάτ, ὙΠ, 
85. τὰ πρὸς αὐτοὺς, εα 4εαα ρμοαδέασπέ, δοπα ἐξζοσεπι,, ἈΘῦτ. 

᾿ς Δ Ἐπᾶτ. ΙΧ, χλ. 8.1. ΧΧΙΧ, 25. πρὸς ἐπὶ ἐούτοες, ἔπϑιρεν 
, Ῥτδοίεγεα. : | 

81 ΠΡΟΣ ΤΙΝΟΣ, ρνγοροπϑιεθ διεπι αἰέοιεῖ, ἀπιο 
οἰέᾳμοπι, ανεσ αἰξοιὲ, 4) τις), ἐμ οἰ, αθ. ΧΧΤΙΙ, 15. ἐπει- 
δὰν πρὸς ἐμοῦ εἶ, δὲ πιϊδὲ: ργορεηδιδ δ: Ὁδλ ργτὸ Ὁ 1661880 

᾿ σἱάοητον ὦ. ϑιεέάδε οἵ 26ς. Ογνεἑ 448. Βγοπι. πρὸς ἐμοῦ εἶ, 
οἰκεῖος μου (αρυὰ διρξάίαπε Ἰόρὶτον μοι), ἐγγύς μου. φίλος μου, 
παρ᾽ ἐμοί. -- Σ ΠΩΣ ΝΊΡΒ. ἀρέμηρο πιθ αἰδοιὶ. Οθῃ. ΧΧΙΣ, 
55. ἐν τῷ νῦν καιρῷ πρὸς ἐμοῦ ἔσται ὃ ἀνήρ μου, ἴαται ΠΟ ῥγὺ" 
Ῥέπδιια ογἐξ ταὶ ϊ ταδιλῖιδ τθυδ. Κζμίρ. οσοριαδὲέέωγ. Οοπῖ: 1». 
«ον. Ῥγοίερ. ἴὰ ΣΙΧΧ ἤεξέ. σαρ. κι. ᾳυΐ δίξαπι πο σϑἔθσει θα. 
ΧΧΧΙΕ, δ. δὶ ἴαπιθι Βέδἰέωδ ὀπὶ διϊμηδῖ Ῥσὸ πρὸς ἐμοῦ Ἐγαποοί. 
᾿δἀϊεϊοηθι τϑοῖδυϑ ΒΆΡετο πρὸς ἐμέ. 

ΜῺΣ ΠΡΟΣ, ἑαπφιαπι αὐ. ἢ. ὮΝ, ἀηριῦμδ νέαο. ἘπδοῦςὉ 
ΧΙ, 12. - Ὑἱᾶθ δ:18ὲ ἄλληλου, αὐεὸς, ζωὴ» πρωΐ, Θεὸς» 6 
χάρις. 

᾿ ΠΡΟΣΔΒΒΑΤΟΝ, αἶδε,΄ φμὲ φαδδαΐξωπι αγολοργοαάέωγ, 
Ὥϑῳ, δαδδαίμι, Ῥδ. ΧΟΙΊ. ἴὰ εἰς. δεο. Κα. εἰ “4265. τοῦ προσαβ- 
βάτου. Ἐοτῖα886 τοῦ πρώτου σαββάτου. ὶάε δὰ Β.1. ἤέε, Αἀάδ 
᾿Ἰράπ, ΨΤΗ͂, 6... ρος 

ΠΡΟΣΑΙΤΕ 4422, ἀππιποῖο, τμρεοῖο, ἀδίσνο, ἐπάϊοο. 
, 2 ἍΜ οο. 111, 6. προσηγγέελε περὶ τῶν χρημάτων. πμπέίανι ἀδ 

Ῥοουτῖιθ. 2 Νῖδοο. Χ, 21. προσαγγελθέντος δὲ τῷ Μακκαβαίῳ, 
οιλη γ τῸ πμηέξαΐεπι 6584 ἸΝΙδοςαῦδθο. ᾿ 

ἹΡΡΟΣΑΓΟΡΣΎ' Ὡ, Τοπιροίέο, αἰΐοφμονῦ., αἰἶοο, ποπιΐπο, 
οοσπογμῖπο, Ἁγ, ψμάσγτο. Ἰγθμι. ΧΧΊΤΙΙ, 6. οὐ προσαγορεύσεις 
εἰρηνικὰ αὐτοῖς, ποὺ αἰἶοθε΄ 1}115. Ῥαοῖβοα,, Β. 6. πῃ δαϊυϊαὐὺὶϑ 
111.ο8. Οοπξ, Τ,υο. Χ, 5. 86ρ. ΧΙΥ͂, 2). τοσαῦτα κακὰ εἰρήνην 
προσαγορέζουσι, ἴδαϊδ ταδὶα ρϑοθπι σρρεϊαηξ, Ὑιᾶο οἱ 4 Νίδοο, 
ἯΙ, 56. Τδογοῖ. προσαγορεύουσε, καλοῦσε. ι Νίαοο, ΧΙΥ͂, 40. 
σεροσαγορεύονιαι οἱ ᾿Ιουδαῖοε ὑπὸ ᾿Ῥωμαίων φίλοε, νοσαπέμῃ 
πάδοὶ ἃ Ἀοιπάῃϊε δαιϊοὶ. ἃ Νδοο. ΤΥ, 7. εἰ Χ, 9. ᾿Αντιόχου τοῦ 

-«προσαγορευϑέντος ᾿Επιφανοῦς, Απιϊοοιὶ δορποπιέπαέῤ Ἐριρθδ... 
Ἀ1, ὙἹἱάρ οἱ 2 Νίαοο; ΧΙΥ͂, 87. εἰ οοπῇ, Ηφρτ. Υ, 10. 

Ἰμυχὶ 8᾿’ 

- 
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᾿ ΠΡΟΣΑ͂ ΓΏ, αὐάμοο, οὔενο, Ἰξστο, δ δ᾽ π| 6] δοῖο ἐμαυ» 
φὺν. αοοδεῖο. Ἠθιε, σοπσγέρο. Αἰ, Ἰυὰ. ΤΠ, 18. προσήγαγε: Μὲ 
5, ἑηδέαϊον. Ῥτον. ΧΧΙΥΥ͂, 15. μὴ προσαγάγης: Ἰυθροταμε νοὶ 
ΖΡ γὙὰ] δον 4φυοᾶ γῥτορίμθ δὰ ἱπιργθββϑη Ἰϑοξζοῃ δηΣ 8006- 
ὅτις - ἢ ΗἸΡΕ. ἃ ΜΙ3, νεηέγο ζαοίο. Ἐχοά. ΧΙΧ, 4, Τιονίε, 
ΙΥ͂, 4. ᾿ά. Νυμι. ΥἹ, 12. προσαξει ἀμνὸν, οὔενοῖ ἀρτιθπι, - 

᾿ΒΚΟΔῚ ΘἸΠΔΗΙ. ρορείπρο, ἀρργορέπφμο. Τα. 11, γ.. 566. οοἄ. ὦ 
Ολὲδ. προσάγοντα, ἐπιρσέωπι ζαοέοπέφπι, δογοῖλ. προσάγει, 
πιροσέρχετοι. - δῶσ ΗΙΡΒ. ἃ Ξε, γενογἐξ ζὰαοίο. Ῥτον. ΧΙΧ,. 
24. 1ἴὰ φυοᾳθδ 7πο. πη. ΤΑθοτο νοεϊδεας, ζζωέρ. αρρέϊοαέ. -- 
τιρὸν ἀσοέρο. Οφη. ΧΙΨΙΗ, 9. προσαγαγέ μον αὐτούς. ϑὲϊ], 
τ 88ϑα0. Ὧδε ποῖα ργορέμς αα αἰΐψμεπι αὐάμοονθι - "ϑλὴν 
ἑαηρο. Ὅδη. Χ, 10. 560. (λὲδ. χεῖρα προσηγαγέὲ μοι, πιδὰὰ πιθ 

, οξέρεέ. ἸΑΒΟΥΘ νοτίοσειηξ, -- Ολ2 : πθλη, 4] οὲ Ηρ. ἀρργο- 
Ῥέπφιο, σρργορέπημανο ζασίο. ὅδη. ΧΧΥΤΕ, -25.. προσάγαγέ 
,(οε, αξεῦρ πιιλὲ, 108. ΗΙ, ὃ. προσαγάγετε (86. ἑαυτοὺς) ὧδε, ὦ 
αοοεαέέο πα. Ὑιἄο εἴ γε ϑδ. ΓΧ, ὃ. ΧΧΧ, 2ι. 1Ά6ρ. ΧΥΠΠ, 
41. (προσήγαγεν, δὶ Οοπιρῖ, προσῆλθεν) 50. Ἰοτοαι. ΧΕΥΝΕ, 5. 

᾿ φεροσαγάγετε (80. ἑαυτοι) εἰς πόλεμον, . ἀοοϑαϊδέο δἃἂ΄. Ῥτοεὶϊμπι., 
ἽΝΑ]. 1,11. ἐν παντὲ εὐπῳ ϑυμίαμα προσάγεται, Ἰὼ ομὐδηὶ ]οΟ60 
δυίδπιυε οὔεγέμν, ΝΝῖ4], 11, 12. ἐκ προσαγόντων ϑυσίαν τῷ κυρίῳ." 
1. Ἔροττιαῖ Ὁλ55. Αἀᾶδο ὅγπιπι. τον. ΧΙῪν,, χ4. ΒΌῚ προσάγεσϑαν 
ἢ μαχαίρᾳ Ὡοῖδξ ΄ αοοἱπρὲ ρίααϊο. - "ὯΔΈ, σχέρο: Ὁλ5, σορό. 
Δ ὅδ. ΧΙ, 6, Τιδροσαηςξ οὔπὶ Θοβέη υ.15, σοσοδεΐξ. ὝετΡα. 
δυηὶ: ὅτο στενῶς αὐτῷ μὴ προσάγειν αὐτῷ, 6 αυΐδι8 ρατῖϊτ ἀρ. 
Ῥατοῖ, προσάγειν ᾿. 1. 6586. σαϊογ ἐνὶ Ἀοδέεπι, ἐπιρεέμπι ποϑέξξεπε 
7αεονο, ρατῖϊτα 680 ΕΧΧ δηῖθ 35 1πβθγεΐ886 ρδσί:οΌ]δ πὶ 56- 
δῃάϊ εὸ. 2π6. ῥτὸ μὴ προσάγειν Βαδοῖ ἀναχωρεῖν. Κπωραΐμα 

ἐταπϑῖῖο: οέοέμδ στα ὁραξ ροραωΐιδ.. Αἀάς 1 84. ΧΧΧ, - 
421. -- 238, οέροιπιθο.. 1 ὅϑᾶτὰ. ΧΧΙΙ, τγ. -- ΔΌ, οὐαμαᾶο, 4, 
Οου.ΧΙΣ, 6. προσέαξεν. Οοπέ. νοσεπ»τεροσοέγω. -- ἌΣ, ἐξάσιδδο. 
105. ΡΥ, 5. Ἐπεοῦ. ΧΧΧΥ͂Π, ἃ. - ἨΌν γεοσάο. ἙἘκκοά, ΕΠ. 
4. “δ πο βοΐυπι Ὦ.}, 886 δἔΐδιι ν. 5. ἀοοράσνα, αρργορέηφιρανσ. 
τιοῖδε, Β. ὁ, προσάγειν Ὦ, 1. δεῖ 1. ᾳ. προσέρχεσϑαι. Ἰοογοῖ. προσο 
εἴγειγ, προσέρχεται. - ΔΛ : ἈΠ, Βα] εἰ Ηἰρῆ. ἀρρτορίηηιος 
ἀρργορίημφμα,ο. [ὰσέο.. Τιον. ὙἘ, 58. ὃ ἱερεὺς ὃ προσάγων ὅλον 
καύτωμα ἀνθρώπου, 8δοθτάο8 οὔεγεηδ. Ἀο] οσδυδέαεῃ Ὠοχιΐη 8. 

Τιοενία. Χ, 10. προσαγηδχασὺ τὼ περὶ τῆς ἁμαρτέας ,. οδέωξενωπέ ᾿ 
δδλοιϊποῖα ρτὸ ρδοοϑῖϊδβ. “Ἴδγοῖ. προσαγηύχασε5) προσήγαγον. ̓  
Τία οἴΐδηι πὰ Οἰοοοὶδ. ἐπ Οοέαέ. εἴ ἰὰ 1.εχ. Ογγιδὲ 145. Βτεπι., 
αἰδὶ αυοά νἱιοδβα ἴπ 1}}}18 δου θαῖυτ προσαγιόχαδε, εἴ ἴη θα 
σιροσαγειόγασιν, οἵ ΤῺ ποῦ ρῥτδδῖοσθα. άδαϊον προσήνεγκανο, 
ἼΒΆερ. ΧΧ, 20. προσήγαγεν ὃ πόλεμος, ἀαοοοαέδαῤ ρμγοείξωπις. 
δοὺῖ: ργοοίξωπι 6δέ σοπιπιΐδϑιεηι. Προσάγειν ἀαιῖνο ροιβοῆβα 
-λυπόξ Ἰδοσδαπι 1π 868 σϑπεσθο δὐμβίδοευτ. υἱ ποῖος γόηε 
μαδενα,, πιαίγἐπιοτιΐπι ἱπῖγε., ΤΟ. ΕΥ̓͂, 16. ὅτε δαιμόνιον φιλεῖ 
αὐτὴν καὶ οὐκ ἀδικεῖ οὐδένά. πλὴν τῶν προσαγόντων αὐτῇ. 1ἴὰ 

- 
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678. Πεὖν. οα΄. Ὁ. Ῥσχ[ξ νοτιϊτυτ: πὲδὲ εἰ “ἔσο, σμὲ πεηρένητι 
«ἰαίμν. Ἡδεγοῖ. προσαγύμενον, ἀγαπήσανεα. Οοηξ, Οογαπ δα. 
ΤΥ, 10. εἴ 60} ν᾿ εἰσέρχομαι» εἰσπορεύομαν ἃο προσπορεύομαι. 

ΠΡΟΣΑΙΤΕ 42, πεοηαϊΐοο, δέέροπε ρδέο. τοὺ νϑὉ Νυ, ποπ 
δρέϊον οἰδο. Ἰοὺ. ΧΧΥ͂ΙΙ, νά. προσαιτήσουσιψ, πιδιἀϊολβαηίῖ. 
ἘΠ οῖυτι ῬτῸ οδδα ρΡοδυσγαηῖ. ᾿ 

ΠΡΟΣΑΝΩΔΒΑΔ ΝΏ, αδοορηάο. πὸ», ἘΕχοᾶ. ΧΙΧ, γὅ. 
1οε. ΧῚ, 17. δὲ 1161 βαθρίιβ," 2)͵ο Οα88. Ρ. 414, 68. Πεἕπι. 

ΠΡΟΣΑΝΑ'ΒΑ͂ΣΙΣ, αδοοηδμδ, ἀϑοεηϑίο. ΠΟΘ Ὁ, ἰάοτο, 
,ἴοε: ΧΥ, 5. Ἑωσέαίλ, Οὐ. (. Ῥ-. 566, 45. ͵ ᾿ 

ΠΡΟΣΩΝ.4.12' ΓΟΙ͂Δ], ἐπσιεραν γοοίέο, πανγο, δοπίπιοι, 
πιοῦο. 2 δῖαδοο. ΠῚ, 10. 

ΠΡΟΣΑΝΑΠΑΤΥ͂ ΙΑ], γοηείδδοο, αοημέδεδο. ϑΡ. ὙΠΙ|, 
χθ. Αοεένιπι προσαναπαύω, ηποάποῖδε γεφμίοδοσγα ἤασσνα, το. 

᾿ αιρέθπι (ἀγ6, γασονα, Ἰορίτας ἀρυα οέγδ, ἸΥ͂, γὅ, 5. 
ΠΡΟΣΗΑΝΑΗΑΠΖΔΉΡΟ,Ω, φμρρίεο. 86. ΧΙΧ, ά. ζνα τὴν 

λείπουσαν προσαναπληρώσωσι κόλασεν, τἂν τοϊ!ᾳυδπι δωρρίδαπε, 
᾿ Ῥοδπδη.. ἦθοσρο υἱέος οἐΐαπὶ “ροδίοίμδα 2 Οοτ. ΙΧ, 12, ΧΙ, 

᾿ς, Ἐχοὰ, ΧΧΙ, 9. - 

δ 

ὃ. Ῥὲοΐ. ϑὲο. Υ, γι. 
ΠΡΟΣΑΝΑΤΡΕ ΠΩ, ἔπδιρον ὀνογίο, ΨὙ61 51πιρ]1οἴτοῦ 

δνογέο, δμδινογίο, διτ, ΧΊΤΙ; 27. 
ΠΡΟΣΑΔΑΦΕῬΩ, οὔενο, τεξενρο. ΤΟ. ΧΙΠ, 16. οἵ 

ροῦν ἐφ έροναι (50. τῷ ϑεῷ ) τὰς προσευχὰρ τῶν ἁγίων. Τα}, 
20. 

᾿ ΠΡΟΣΑΝΟΙΚΟΔΟΜΈΕἾΩ, τεαοαϊβοαπάο αἰεέγειο, τέ- 
᾿ϑίαμγαπᾶο. αεὐξοαέέα αὐἰαο. δῖτ. ΤΠ], χ6. ἀντὶ ἁμαρτιῶν προσ» 
πινουκοδομηϑήσεταί σοι, ἴοοο Ῥδοοδίοσωμη ἐπδραγ αὐοέγιιείιν 
εἶδ]. Οοπξ, Φημδέωπε δὰ Ἀ.}. Ττᾳ Βέορίδιδ δὰ Ἀ.]. 864 προσα- 
γοικοδομεῖσθαι Ἐ..]. δ]ερβαηίεν ἀϊοϊζως, φιωοα αἰδοιεὲ ἐπιριρέαξωγ, 
οἴ αυϊάθιι 5ρϑολδιΐηι σαὶ γοπιΐδϑίογιδηι ρϑοοαέονεπι, 00]}: ν. 17. 
οἱ ΝΑ]. Π|, 16. 1ἴὰ Ἐαρ ϊοδτπῦῖ ϑγγμδ οἵ “γαὖό. ἸΝοπΏα)} 
ΘΙΏΡΒδδίη αυβεγαπὶ, υἱ ρῥτδοροβίτο ἀνὰ ποῖοι «παίορίαιπ 
ἐμιδέξξεαθ δὲ πιογοσαϊ ἐδ, ̓ ΟΟ δθηδ8: Θκ ᾿χ818 48 ἄδτ τοῖσὶ δ ἸοΩ6 
δὲ οοπιροηβαιίομθ ἤθε Εἰδ1 σεδεάϊβοδῖλο οἵ τοδί υχδῖϊο ἱθοΐυχαϑ 
Ῥεῖ Ῥεοσαίυμι ἔδςῖδο. 

ἘΠΡΟΣΑΞΙΟΙΩ,, ἐπδρον γορῸ, αδοίωθ γορο. ὅ. Νῖδοο: 
ὟΙΙ, το.τὸν βασιλέα προσηξίωσαν. Κ΄. ἊΝ 

ἘΠΡΟΣΑΠΕΙΖΕ Ὡ, ἑπδιερον πεξηέξον, πιΐηαβ αὐΖδάο. 81» 
το. ΧΙ], ὅ. προσαπειληϑήσεκαυ δεο. 6, Οοπερί., 

ΠΡΟΣΗΑΠΟΘΝΗ ΣΚΗδ, ἐπδμροῦ νοὶ δέΐαπε ππογέρν. ὉΔῸ 

.ς,},͵ ΠΡΟΣΑΠΟ ΛΎΜΗΙ], ῥγαείενοα νεὶ εἰπεῖ ρεγο. 4 Μδοο. 
ΧΙΠ, 4. ϑ8εἀ δὲ δϑὲ 1. 4. δίῃρῖθς ἀπόλλυμο, πᾶπα ΝΙθμεϊλαθ Ὁ 

. βο]δ ἐδ]᾽ ἀϊοϊξαγ ταϊοχξϑοϊιι8, 
ΠΡΟΣΑΠΟΣΥΕ Α.Δ442, αδίερο, οπιξέέο. 2 ἸΝῖδος. ΧΙ, κή, 

᾿ς ΜίαΔο 7ῆοπε, Μαρ. ἰὰ γ. ἐφρέμενος... 



᾿ λὰς, πνδ 

Ἷ " - Χ : . 2 

- ᾿ ν᾿. 

᾿ ᾿ἀρΟΣΑΠΩΘΕ { “9-- ᾿ΠΡΟΣΒΑΣΚα' ΝΙΟΝ. άγ 

' ΧΕΡΟΣΑΠΩΘΕ Ω, ἀηροίίο, γεροζίο, Ρτορτίδ ἐπϑερ 67 8. 
ππερέξιϑ σχρεζίο. ϑῖταο. ΧΙΙ!, αὅ. προσαπωϑεῖταί ὑπὸ φίλων, 
ΔΌΛΙΟΣ δὺῖ ΔΘ ΡΠ ρ ταν. ἂ ΠΣΕΙ ΣΉ ΤΟῚ δἰ) 8118 διηῖο:8 8118, 

ΣΡΟΣΑΡΊΜ ὩΣ, ἐπίορτο, οοπαργοηέθγ. Τὰ γαϊροὸ νϑτ- 
ἰξῖασ. ϑ8εὰ 5. Μεὺο. 1, 16. υδὶ Ἰδρίτωτ αἱ δὲ καὶ προσαριίως 
ἐσεαλμέψαι, νἰἀδίον πρθν, αὐπιοάιπι ποῖδτθ,, οἵ 51 1, 4. Βἰπῳο 
ῬΙοκ ἀρειίως, 80 δθΏ 508 δ[ῖ: νἐγρὲποα πιοῦο νεδέεπι ππρ ἐέάσοπε 

᾿ἐπάϊέαο. 
ἜΠΡΟΣΒΑ͂Ι' ΝΩ » ἴκᾳ ἀναβαίνω; αὐϑρεπαο, ργοβοίδοον, 

εἴ ἱπρυξηχγὶ8 4ἄο Σέἑπεγέδωδ ααἱ ἰοοα αἰέέούαᾳ ἀιοϊϊοτ. ΙΘρίτυΣ 
5 Ἐράτ, ὙΠ, 1. προσέβη "Ζοδρας. 7οβορλιές. ἴὰ εϑἄθτα 10 6ηᾶ». 
ταθᾶα αἴἰεας σοσθοὸ ἀναβῆναι, «ΑΔ. 7. ΔΡ. ΧΙ. ὁ. 85. Ρ' 560, 
ρᾷ, Εἴσ»ν. ὯΔ πιοηιλδιι5 ἀλοὶτοΣ Ἰ ά118. ΙΥ͂, γ. .δὲ οἀΡ.Υ, 
10. προῦ  ηνι ταῖς πόσαις τῶν ὀρέων. Ἡμιγοῖ, προσβαίτ 
ψέι, ἐγχί 

ἩΡΟΣΒΑ "442, 80." ἐμαυτᾷν, ἑπηρδέιειτι Μμοῖο, ἔνγιο, 
ασρτγεαέοτ, ) δοασγϑάϊου, οοπερο, ορριίφπο. τλὸπ οἶν8]4. ΑΡΆᾺ, 
8 ΠΛλ. δγιειρο. Ὠδη. ὙΙΙ, 2. ἄνεμοι τοῦ οὐρανοῦ προσέβαλον 
εἰς τὴν θάλασσαν, νελὶλλ ὁΩΟΙ1 ἐπερθέιεει ,“αοίοδαρε ἴῃ ἸλᾶΥΘ. - 
Ῥνϑ. ἐχροξίο, . Ἰοτθαι. ΧΙΙΨΊ, 4. προασβαλετε τὰ “δόρατα, ἷ 
σρρέξοαεα Ἰαποεαβ. ᾿ Νίαδρο. Χ, “ϑ. προσέβαλον ἑκάτεροι, 
ΠΩΣ 8. ΘΟΙΒΟΥΟΓ6 ΟΟερεταπῦ υἰτί406. 2 Μίαςο. Χ, 55, προσ- 

βαλόντες τῷ τεέχει, ὥπροέεμπ. ποίοηέοο ἴὰ ταῦτμαι. ί46 δὲ 2 
ΜΏδ6εο.. ΧΙ, 10. οἵ οσῃξ, “42{έα». Κ΄. 110. 111... χά. ἃ Μδεο. 
ΧΙΠ, 22. προσξβαλα.- τοῖς “περὶ τον. ᾿Πούδαν, οοπ στοαί εἶα ἐμ 
οὐ ἔπάᾶ. Ἡρεγοῖ. προσβαλλοινῖο, πρὸς τῶν δλλὼν (ϑορέπα 
ξὐμε Βθπ 6 16} ἀλλήλων) ἔβαλον τῆς αϑλήσεως. ΟΟὨξ, προσβολή. 

ι4 Νίδοςε. ΤΠ, σ. ὉδΙ σα πολεμεῖν ἴῃ οοὐά, Ρεσαια δία, "τ 
ΠΡΟΔΣΒΑΗΣΙΣ., αδορπδίο, ὁπιρδίμδ,, οἴϊατηα “οοδδδιιδ ,» 8 

᾿ προρβαίνεον . θυοα Ὡ0ἢ ἴδηι ἀϑοδηιαἶδγ 6, 4τι8ὶ 4οοφαΐογα ποῖδϊ, 
δ ἐμ 1110. “Χοπορβοπεῖα Ἰόοο (.4ροὐ. ὅρον. 38.) χωρέαν, ἔνϑα 
οὐ πρόσβατον ϑανάτῳ, τορῖο, δὰ 4πδῆὶ ἴπογ8 Ρεγρεηῖγα ὅλοῖι 
Ῥοϊοϑὲ; ̓ ἀζεογοῖι. προσβαίνει », ἐγγέξειο. ὩΟΡῸ, αἀδορῃδίο. ἴο5. 
ΧΥ͂, γ.  ἽΜαοο. ἸΥ͂, 15. πρόσβασις τἰληνισμοῦ, αδοσεαῖο 868 
αοαογεπιοααίίο “να οούην ααἱ γὲέε8 Οταδοογπι, 86: “οἶα. 
πξαπιὲ δϑμραμπι, Ὑ14 6 ϑαρτα 8. πρόβασις. Τιορίταν οἴΐϊδηι ἴλι-- 

᾿ ἄἕεα, γ.. 7. 5. Μδοο. ἴ, 26: πρόσβασιν: ἐποιεῖτο, ἐνγματιαϊξ. 
(πέσερο «1 ἔθη ρ] τη Ἤϊδεοβογ πήήταπειμ} Ῥοτσαϊααι ἔδοιϊξ. 
Ῥεαοίριβα ξθρίτῃτ φαοαιδ ἀρὰ ““εδολγὶ, ιέπιδης 117. οἱ ϑολοίς. 
τ ντν 111, Ὁ», 203, 7. Ὁ 

ΠΡΟΌΣΒΑΗΣΚΑ' ΝΙΟΝ,, ἐοννἐουραπεδηιξιοσπι, ὕληι. ἕν. ὙΝΝΕΣ 
ν. οὐδ. δὰ 'φαθη Ἰοστη. Οἰοῦξαϑ ἀς Βδοισοοῦ ἔα: 22 ,οὲ δοίδυ δ 
προσβασκάνιον, ποπ' ιροβοσκάνιον, ἀἰοοδὲ πος Ῥλτγγηΐοΐμε: φιρὶ 
ἐαπὶδη 6απὶ ἐρδάπι ΨΟΘΘΠΣ εξ ἡδέμδ Ῥωγᾶπει γϑέϊοξξ, “μἶέφιια αἰοξ. 
βοσμαύνφοιν. “ἡ οσαδαπὲμγ ἀἰμέδηα δὲσ 2ονπιαε ψμαδααπι γέδέομαθ 
ψαΐεγε ογθἑέαο αὐ αφνογέδηζωπει 1 πϑούπιμπι, ἐπὶ φϑόνφυ ἀνατροπῇ, 
μὲ Τοίϊμα ἰοφικέιεν", Ῥνγοάϊεφεπ “ἀεἱφεορλαηδδ ἦε: γ6. ἐοομπεῖ 

.“, 

- 
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Ἀδοϊξας ϑοτῖθ᾽ προβασκάνιον, ἀοοοῖ Ῥαιων. πο. αὖ ῬΑγγηΐολιεπι 
Ῥ. 51. Οοηξ. προβασκάνιον βυρτα. 

ΠΡΟΣΕ4Β,4 ΖΩ,, αἀπιονθο, ἐπεροῖζο, ἱποίέξο, αὐάμοο, 
φεγδὲε υἱάρἐξοοέ, ἑπδένωο. τύγια ἩΠΡΒ. ἃ πα, ἄοοδο. Ἐκοὰ, ΧΧΧΥ͂, 
81. Ὁδὲ Ιδηϑι Δ} ρτὸ προσβιβᾶσαι πάθδεας. προβιβάσαι, ἔοι. 
[6886 τεοῖΐυ8. - Ἢ" ΡΙΒ. σσάσμο. Τ)ϑαῖ, ΨΊ, 7. προσβιβάσεις 
δες. οοἵ. 44, Ηοΐπι, Ὁδὶ τολίφους τὶ προβιβάσεις ΒΑΡ δῖ, 

ΠΡΟΣΒΑΣ ΠΩ, οοπέμεοον, ἐπέμϑθον, αϑρίοϊο, . 4. ἐπι" 
βλέπω. "2. ΗΙρΡὮ. ἃ Ὁ53, Ἰἄθιη. ᾿ϑυπῶη. Ἐ8. τ ΧΧΧΠΊ, 10. 
Ἰάθια ἴοι. ἹΙ, 9. ϑινίε αι: προσβλέπω, δοτικῆς, Οὐδὲ προσ» 

᾿ βλέπειν 'ὧν ἔτι δυναίμην αὐεῆ. 
᾿ ΠΡΟΣΒΑΗΤΟΣ, φίιείμαξιος Ῥγοαμοίπιδ. ῬΎΟ Ρατῖ, 

ῬΥΒ. ὁμέξωπι, ϑχέσπϑεσι, ἔοσγδι, Χ, 9: ἀργύριον προυβλητὸν, 
᾿γρομέωσν αἰμοέιετ." Ἠεεγοῆ. προσβλητὸν ν πολλητόν. 

“ΠΡΟΣΒΟΜΔῊΝ, αὐὐπιοξῖο, ἐπιρϑέμα, Ργοεέξιεπε,. ̓ δοηρτει- 
“ἐο πεῤῤῥέαγὲδ, ρωρπα. ἃ Μδοο. Ὗ, ὅ. προσβολὰς γενομένας, νεὶ 
Ῥγοοίξα 7αοίέα ν ῥωβπαθ οοπεπιΐδδαθ, Ψ] οοἰέξονιθα ἔασέαε, οἱ 

; φομργἀδϑίοτεδ πιῤέἑέαγεα. Ζιφα. Ογν μὲ ΜΒ, Βτεπι. προσβολὰς, 
ὁρμὰς, παρατάξεις. ιάο οἱ 2 Νίδοο, ΧΥ͂, 19. .ὄ 

ΠΡΟΣΒΟΙΛΩΣΙΩΣ, ὁχαομέΐξο, “πᾶς φυοά ρΡεῦ εαπὶ εἷϊ 
“προσβολὴ αὐ τε ἐμπαπάας, 18 δοῖῃϑ προσβολοῦν ἀϊεϊτατ, Κἰν- 
εἶδτο ἰαιετρτεῖθδ, νὲδ, ἐπιρεέειδ, τ, 750. (εἰπε ἀπρὶο “4{ιμ26) 
Δ 8δηι. ΧῚΠῚ,.21. ἐγένεϊο ἡ προσβόλωσες στομάχων (510 εαΐπι 
λοβεηά μι νἱάθτατ Ῥέο στόματα. πρὸ ἱπιοΠϑραῖον στόματα 
ἔχουδα. ,. ἢ, 6. λαδεμβ ογὰ δδὰ αοΐθϑ.}) τοῖς ἀρότεροις,. δαθαῖ 
Φχδοιῖῖο δοϊδγῃτῃ ἀσδίσῖβ. ΤΠ ροσβολὴ αἰΐαβ. ἀριιὰ 2έοποπι (α4- 
δἕμπι, ὧὐ ἴῃ Τιοκιοϊδ οΟὐδδινδίωσ, ῥτὸ ομδρίαδ. δὲ ρἰαάῥἑῥ πιὼν 

᾿ δγοτθ᾽ ὨΒΏΌΓΡΘΕΙΣ. 

᾿ς ΠΡΟΣΓΕΛΜΔΜΩ, αννέαδο, Ἴρτύω, τὲάδο, αννἑο. ΓΒΕ 
1}. ΧΧΊΧ, 24. προσεγέλων, ἈΡΠῚ προσγελᾷν ποῖατ ὀϑιΐᾳσπο ἀο 
Δέγεπο νεἶέι αὐξψιαγα ἀϑρίοφογε. Οστον 101 “ρϑγδ)} 6  ϑανιπι δοη- 
ἐδεϊίατυα. ιάδ. οὲ 5 ἘΠᾶν, ΙΥ͂, ὅι. ϑῖτδο, ΧΙΠ, 8. 15. 

ΠΡΟΣΤΓΙΝ ΟΜ. ς ἰἰ νά πι ε  αὐέπησο γι, αϑδοοΐο πῷ 
᾿αἰϊοιιέ, ὍΔ, Ρενεξνέπον. Τιονῖῖ. ΧΥΠΙ, 46. ΧΧ, το. Να, 
ΧΥ͂, 12. - δἼΔΠ, δδδοοῖο, σοπέμπψο γαδ. ϑγπιηι. 0}. ΧΥ͂ΙῚ, 4. 
Ὑιᾶοδε ι Νίδος. ΤΠ, 4... ὑδὲ Ῥτο πτροσεγενήϑησαν, φυοὰ Βαβοκὲ 

, ἰΔάἴοα. «4͵α, οἱ Οὐρπι 2, 801.υ5 Καἐ. οοὐεκ. δαδοῖ προσετέθησαν. 

ἘΠΡΟΣΤΡΑ͂ ΦΏ, ἐμδρ Υ δογέδο., δεν ἐρεἐδ αάᾷο ᾿ εἰΐδαι 
αὐδογίδο, Ἢ. 6. αέέγέδμο, αι. ΤΠ, 5. οἱ προσγεγραμμένοι 860. 
᾿οοἁ. Ολίδ. Ὦ, 8. ᾿ἰέογὶα ατοοδεἑεὲ 8. αοοϊτ, οἷ ποταρδ Ἰδοῖξο βαὴὰ 

. δεῖ, ϑεά δϑολαγγδηδεγβίωσ δο ΜἭῈᾷίολαοέξο 11 Ἰορθτα πιδλσπξ προ- 
᾿ 2ὲγ ραμμένοιν (απέθα οοπιπππιογαἐξ, ᾳμοτόπι ἀπέφα πιοδέξο ξαοία 

66.) ἀαΐρυ δἰΐαπι δοοδβοὶὶ δορααγίεν, αὶ ποῖαι, ἰἄθων νυ εἴπαι 
ὅπ οοἄ. «4ἰεκ. 10. 1Π., Ἐπάτ. ὁ. ὙἹ, 51. τορογῖτί, λοξέμς 16. 

«φεροσγραφεῦν ΗΝ τος ζω Ἰορίξων 4υοᾷυο δρπὰ ἜΡΝΩΝΕ 
Γ Ὁ ΘΠ, ᾿ 

“- 
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ΠΡΟΣΔΕΙΓ ΑΝΥΛΙ͂ -α ΠΡΟΣΔῈ ΧΟΛΜΑΙ 473. 

᾿ ΠΡΟΣΑΕΙ ΚΝΥ͂ΜΙ, ἐπόιρον οσέομεἷο δὲ πιοηδέγο, σοήμο 
γποηδέγο. Οαηέ. ἐγ. Ῥμθγ. χ. πνεύματε ταπεινώσεως ποοσδει-- 
χϑείημεν. ἴτὰ Βιοίέμδ. ϑοὰ ἴῃ οπιῖθυς φοαὰ. δο 110 118 δα 18 
λόριτον ἰδὲ προσδέχϑείημεν, δυσαδο τὰ τ ΤΣ 

ΠΡΟΣΔΕΚΊΟΣ, ασοορέμς, ρταΐμδ, ἸΧᾺ, ὁσηορἑαοέξεπις 
Ῥγον. ΧΙ, 4ο. ΧΥΪ, 16. Ἰϑθιεοδίᾳφυθ Ῥγο, δϑδίσαοϊο ροβδιδσζιωξ 

 φοποτοίαπι. 7146 οἔ δΔρ. ΤΧ, 12. Ὶ 
ΠΡΟΣΖΔΔ΄ Ο,Μ47, ἑπάξρεο. ᾿οτι ψετθ δ), ἐπα ΐριεδ, δρ δηῖ8. 

Ῥτον. ΧΙ, 9. 7π6. Χ 84π,, ΧΧΙ, χῦ. Ψιὰδεἐὲ ϑίγ ΤΥ, 5. ΧΙ, ΄ 

χϑ. ΧΙ, 5. 660. ὁ. Οοπειρέμε. δὲ 4088 δὰ Αοι. ΧΥ ΤΙ, 25. ἐπ 
ὡὩρλέίοηδ δὲ 41116 τιοῖδὲ “ἰδεγεὶ ἰὰ δἤμδοὸ Βγόπι. Ὑ ο]. Τ. Ῥ. 1ι15. 
'ϑιίάαε: προσδεῖσθαι καὶ ἐνδεῖσθαι διαφέρει. τὸ μὲν γὰρ δηλοῖ 
ὀλέγων τενῶν κτῆσιν, τὸ δὲ παντελῆ ἀπορίαν τοῦ ὅλου δηλοῖ. ᾿ 

ΠΡΟΣΖ,Φ' ΧΟΜΙ͂47, «ἀοοὶρέο, ποσερέο, γεοίρίο, ἐοΐζδνο, 

. δ. - εν 

᾿ οδο ἰκ διοίε, ορέε!, ρ.,χλά. δὲ ἰὰ Ογίεέαι, δ. 110. 1Υ.. ο...8. Ὁ. “Ὁ 

΄ 

ν 

μὲ 

΄ 
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ὶ 

: ἣ 

4 4. ΟἿ᾽ ΜΗ ΔΥ͂ΝΑΜΑΙ ΠΡΟΣΔΈΞΑΣΘΑΙ 

'6. Ρ. γδι οἱ γ58. γὕτο προσδέξομαι Ἰερουιᾶστν νἱάεῖας προσ. 
᾿εὐξομαεν 4υΐδ. ΩΡ δίρηϊβολι ργεσαγὶ, Θοἃ ροϑθῖ ψοσεπὶ προσ- 

.« δέξυμαν, αυδὰ ΕΧΧ ἔ' Ἰ. ϑθῃϑι8 οδυδᾶ ἀ6 800 δἀαϊἠοχιηῖ, 
ὁχοϊάδεαηῦ νεῦρᾶ: τοὺς ἱκεεέύοντας μὲ), 4π86 ἴῃ. Οοἀ. Β. εἰ 
δρυά δωξοδέμπει ιἶν, 11. Ζοπιοηδϑέν. Ἐναμρ'. Ρ. 81. τϑθοῖθ δάάϊϊα 
Ἰοφυαπίυς. Εοτία886 4Δθοη06 Ἰορογαῶῖ ἨΏΣ οὐ Ἢ Δ] ΒΒ, ρῥγοπι- 
ἐμ8, ραναέιϑ γμέέ, ααὐγμΐέ, ρναφσίο Κμέέ, - "58, ϑογαπὶ 
7}αοἰ6. 168. Ἰ,Υ͂, κι. πρυσδεχόμενοε ὑμᾶς ἐν χαρᾷ, γοσὲρἑεπίεε 

γ05 Ἰὼ ραυάϊο, - δ ΡΙΒ. ἃ Ῥαγ, ΧΙ], 18. προσεδέξατο αὐτοὺς 
“αβὶδ, τεοίρίσδαςέ 1}105 Ἰ)ανι, Ἐφ. ΙΧ, 27. προσεδέχοντο 

ΝΣ ᾿Ιουδαῖοε ἐφ᾽ ἑαυτοῖς, γδοέρέεδαπὲ ἴὰχ 86 Τυἀδεῖ, 10. ν, .25. « 
τοῦ ΡΙΆ, ὅγπιπι, 100. ΧΧΧ, 96. προσεδεχόμην. - πΥῚ, ὅπ. 
ῥίαοίέμπι λαῦδο. 1ον. ΧΧΥΙ, 45. προσδέξονται τες ἑαυτῶν 

΄ ὅ'μαρτίας, ἀσσαρέαδιπέ ροοοδῖᾶ 808, ἢ..6. ῬΟΘὨ88 ρΡϑοοδιοσγυπι 
Φυοναπι ρηξῥεγμέοῦ ζεγϑηΐ. Ἐδοοι. ΧΧ, 4:1. ἐν ὀσμῇ .δυῳδίας 
προσδέξομαι ὑμᾶς. ἴὰ οἄοτα ΒοΏΒΘ ἔτδρτδμεῖδθ ὡοσοερέαδο 
νοβ. Ὑ16 εἰ ἘΖεοδ. ΧΧ, 4ο. ΧΙ,111,27. εἰ σου, το, ΧΥ, 2. 
«Αἴοοϑ. Υ, 22. θυσίας ὑμῶν οὐ πρασδέξομαν, ϑδοχιβιοῖα νεδίτα 
ΠΟῺ ϑδοοόρίαῦο, σαὶ: ὕο0π ἀροερέα χιλῆϊ σγώπέ δϑουΐβοιδ 

᾿ψοβῖτα, ΜΔ]. 1, 1ο. θυσίαν ὑμῶν οὐ προσδέξομαι γ Βαοτὶ Βρίθαι 
᾿ ἄχθη δοοδρῖδδο, να}: ποῃ σσοσρέεωπι πιξζιδ, δ ἐξ 6 τοϑλ 88 νΘ65[118. 

Οοπξ, 86ρ. Π],6. 2 Μάαρο, 1, 26. - πῳῳ, ἤγαπρο. Ῥ., ΟἸ]], 
22. προσδέξονταν ὄναγροι εἰς δίμαμκ αὐτῶν. Κμέρ. ὀτερεοξαξιιπέ. 
«οπαρτὶ ἐπ δὲέξ σμα, ἸῬφαζέογέμπι νϑέμα αἱ «ἐμριδέξρα δά ἢ. 1. 
τεἀάδυπῖ: ϑμωδοίρίεπέ οπαρτγὲ ἐπὶ δἐξέπε δραπι - Ἐδδαγαυ. νϑτϑὶ- 
ΟἾδαι ργδθέοσε (οἱοπιοδέμα ἴῃ Οριιδε..ϑαον. Ρ. θ45.., αἰίρτδηι 
γψετο- Μδὲοϊέμδι - Οαρροῖζο ἐπ Ογἑεέοα 3.,. 8..δ46. Ῥεὸ πρασδέξον- 
ται Ἰεροπᾶσμι νἱάδτυς προςρδοκήσονταεγ. οἱὲ αυοηπε ἐπ ᾳᾷιρανῖξ 
Πραιλίμφ ἰὼ ποῖΐθ δὰ Ῥεαίίονέμτε ϑγγέασμπι ῃ...53. 864 προῦ- 
δέχεσϑαι Ἀδυὰ τᾶτο 6βὲ ἱ, 4. προσδοκᾷν. Οοπξ, Ζος. Ν. Τ.. 5. λ. ν. 
χι, 4, Ἑηυΐάοθηι δἴαϊῃο, 608 16ρ1586 352), Ὠθαιρθ, δῖ Ἰθ000 
᾿δρδίδ, “δῷ ἴῃ ῬΙΒ. ισρδοίανθ ποῖδῖ,.: -- πχὺ ΡΙδ. ΠΆΘΟΙ, 1, 
12. ἴον. 11, 9. προςδεχόμενος τὴν ἐλπίδα τῆς σαχηρίας μουν. 
εαρθοίαπϑ δρδῖα δβα]υτίθ πϑδ. ἴπ Ἰδχῖμ, μδῆτ, ἈΪΏΖ} Ῥεον δ 
λερίταν, 166. ΧΧΥΤΙΠ. ν᾿ 1ο. ϑλίψεν "ἐπὲ. ϑλάμεο - προσδέχου 
( αἰίτον ἴῃ τοχέυ μοῦσ.), ἐλπέδα ἐπ᾽ ἐλπίδι, Δῇλιοιῖί οι θαι, θα ροτ 
αἰθιοιίοπδιι θαδραοία, βϑρθίὰ ἧμπ δρ6..-. ὕδάρηιν ρματλεὶ μευτ 

᾿ Ἐμνρ. «Αοσεέ. ν..120. νῦν δὲ τίνα βίου: ἐλπίδα προσδέχομαις: εἴ 
:Αροβιοΐαβ Αοὲ. ΧΧΙΝ, 15. οἐ Τίε. 11, λ5...ΕἘἜλ ἐλπέδᾳ Ἄροσμε- 
ψέτω» ϑρ6πὶ ὁαδρδοίσε, ἀἰϊκὶϊ Τλεοροὖφν, ατάδ. Οαπῆ, ες’ 4υδθ 
κα 2 Νίδοο, ΥΠἼ, τά. ποιδῖα βῆ ἰπ προσδοκαὼ, . 86: δ οξμπι 
δὰ Ὑ1|, 1]. ο. Ῥ. δά. δ6ρ. ΧΙΨΥ͂, 29. αδικηϑῆναι οὐ προσδέλων" 
και, Ἀ. 6. Ἰαδάδῃμᾶοι β6 ποι (ἐπιθπῆ. δέοι φοαοθ σροαηριβυά 
Κι ειρέδεπι, ν. ο. ««ἴδη. ΤΨ, άτο. υἱὶ. ἀαἦογόνε ϑραγαγα ὁσουγΓῖ, 

. ΟΥ̓ΜΒΜΒῚ “«ΥΝ4Μ4] ΠΡΟΣΔΕΞΑΣΘΑ͂Ι; ποὴ φιοορμηι 
ἀέοορέαγα. την ῬῚΜ. Κακεάϊο. τοδι ΧΙ ΧΈΡΙ, 20. ..... «.... 



ἮΣ 

ΟΠΡΟΣΔΈΩ --- ΠΡΟΣΔΌΚΙ ΑΔ 6 45 
ΔΠΙΡΟΣΖΔΕ Ω, αἰέρο, αὐεέγέπρσο. 81τ. ΧΥΤΙΙ, 32. μὴ 

εὐφραίνου ἐπὶ πολλῇ τρυφῇ, «μηδὲ προσδι θῇς συμβολῇ αὐτῆς, πιὰ... 
ἂς πιι]ε18 ρϑιιάθαβ 46}10118, πααᾳὺθ αὐῤέρθγὲθ δογαμλ σΟπδοτεϊό. 
γ1ᾶς Τοὐγὸ. Χ, 54,8. Ζιοίαπ. “4εἰπ, ς, ΤῸ Ρ. θοῦ. ε4. Ποέές, 
οἱ δϑέορβαπιιδ ἴὰ Ὑμοδαμγος ΟΌὶ Ἰαὰ δι. ξοτπιυ δι προσδεδεμένον 
τρυφὴν αἰοἰϊοΐΐα αὐἰςέγσέέ, Ἡ, 6. 18 ργογβεὸ αἰδαἰξξί. Οοπιρὶ. παθοὲ 
Ὦ, 1, προσδεηϑῆρ συμβολῆς, ἀυδαὶ Ἰδοιέομοπι αυοαῃθ δϑουῖὲ 
δυηΐϊ ϑδΎγμδ οἵ κγαὖϑ. ἊΝ " 

ΠΡΟΣΔΙ'ΔΩΜ7, ἐπϑερον αἦο, ααάο, ρμαγέξοέρο,,. ἔπνος 
Ῥεγέϊογ. Ἰ05, Ὧο. Οθι, ΧΧΙΧ, 52. Αἀάρ 7πο. εὐ ΓΙΧΧ Ἑθολ, 
ΧΥῚ, 55. ' ἬΝΝΕ ." ἮΝ 

᾿ς ΠΡΟΣΔΟΚΑ Ώ, εἐχερϑοῖο. τὸ Ῥ;β. Α. Ῥα. ΟΧΧΙ͂Χ, 5. 
- Ῥ5Ό, ΟἸ δ] 4. σορέέο, Φιέφεέπιο. ἔπο. δι. ὙΠ, 25. “αυΐ 
Ὡο {τἰρυῖς Βυΐὶο νοοῖ ποίξομαπι σιϑρθοέαηαἶξ, αὐδπὶ Βαθοὲ 
ὦ πὰ ῬΙΘῚ, δοὰ προσδοκᾷν εδῖ Β, 1. Ῥϑῖϊυβ ορίπαγὶ, ρεέαγα, 
εἐχὶδέέπιαγο. Οοπξ, ᾿““δγεδοδέιωα δὰ Χοπορῆ, ρθε. Ἰιδ. Υ.. 
ΟΔΡ. 1.“ ϑεπιΐεγο Ἰᾶθο ὙΘ1819 οτϑ 6886 νἹ ἀδίυν δχ ὑπονοήσδε,. 
υοᾶ 7 φηαοέΐοη, Ὠᾶρϑὲ, ᾳυοᾶ 4111 σοπξαάδετίηλ οὐπὶ ὑπομέ- 
γνὲύγ δῖαῃο ἐπάδ προσδοκήσεε. οἵ προσδέξεγαν αἰὶῖ εοετιϊηῖ, τ 
ἢ}, 8εἰξο. Ὧγουι, ΧΧΧΙΙ, 2. 80.. Ῥ»] να, 4υδ6 δἀιπιοάσπι 
χᾶτα δϑὶ ἐπ Οτίϑηῖθ, οπρίὰθ ϑαϑρθοῖδυὶ 80]196ξ,. κ ᾿ς ὀνυτι ἐστ 
δοιίθηῖα ΓΙΧΧ πρασδοκήσθω ἰεϑιοτ]οτμηῦ» ᾳυδϑδὶ εδ8ϑῖ γϑ. 
θ416 δῦ Δ}, σεγνέα, ἀφέδι Ὅτ. Ἀχοΐσηϑα. οογνέοα δαδρεοίεδί. -- 
πῇ ΕΙὮ. Ώχραη, 11, 16,. ϑγπιτα. Ἰοὺ, Τ1|1,} 4. προσδοκηϑείη 
φῶς, καὶ μὴ εἴη.. Ὑ1ὰ6 Αγεγεερὶξ Οὖδα. οτέεξ. ἴῃ, Ογαδοος Ζοὴξ 
ἤπεξ. Ῥ.ε 9.. 44. ὅγπιπι, Ἴλεοά, Ῥε. .-ΟΧΥ ΤΙ, 95. υδὲ δοπϑὰ 
ΜΠΔ]0 υδοτρδῖυτ, τ 611 οὖδογνανθ, ἐπδέϊατί, ὅϑὅγπιπι. Ἰαεὰς 
ΤΙΑΙΧ, 9. υῦὖίϊ ὑγτο προσδοκήσωμεν βοξὶ Βοπάτιρι προσεδοκήσαμεν. 
γιά δὰ Β. }. Μοπιἐξαιμφογείξῦπ. -- ἀλῷ, 7γάηρβο.. Ῥα, ΤΧΥ ΠῚ, 

94. Τιορθοταος πϑῳ ρὲς δίῃ, υἱ ἴαπι ορβϑέγνανις Οσρροζέμδ.. ᾿ 
γεγῦα ρτδθοῦ᾿ βυὰπξ ὀνδιδισμὸν προσεδόκησεν ἡ. ψυχή μου. ἔμέᾳ: 
ἐπιργορογ ξεν ὀφρϑοέανἑξ σοῦ πεϑρτ, Ὦ. 6. Θχδρθοῖο οι λῖθοχᾷ» 
ἴομθδι, 864 πονὰ βεδίπάς ρχοῦτα οἵ χη Ἰβδιῖδδ πϑέμο. [π τιό- 
τίοπο πισέμοη δ προασδοκᾷν. Ἰερίτον αθοημθ δρυὰά “δηαηάγεπε ἢ 
ἤγαρπηι. Ὁ. ἃ. γ. δ. αἰτεῖσθαι γὰρ ἅμα τὲ προσδοκᾷ, Ἀδπι δἰταμ] 
πποέμὲέ, 8ἃ 86 αυἱρρί8πι Ῥοδίυ]αϊα μα ἱἷτῖ. 7 ηιάθ ἀποαὰθ 5. 

. π,ροσδέχομαδο " - “ὦ ΙΒ. Ῥ6. ΟΠΙῚ, 28. ΟΧΥΤΙῚ,. 1605. 2 
Μδοο, ΝἼΠ, τά. τὰς ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ προσδοκᾷν ἐλπίδας, ἃ Ὧδο- 
εκερδοίαγα δρθαι. ἯΙάθ 4086 πιρΐο. ἀπῖθ ποῖδία βδυπξ᾽ ἰπ 
προσδέχομαε. ἥν 

ΠΡΟΣΖΔΌΟΚΙ᾿Α͂,. φτθροοέαξέο- ἐπ. ὠξγαπιηιθ μαγέεηι, ὦ 
δάοοᾳυθ ποὺ δοϊυπι Δ4μ66, 868 οἰΐδπηι πισέῃα. ἘΠ γ15., 7ογεξέμαο. 
ὅγπιπι, Ῥ6. ΟΧΧΧΙΧ, 1ο. παρὰ προαδοκίαν, Ῥταρῖον ὀτερθοέαν 
ξΐοπεπι, ΘΟΗΒΌσι ΘΧρτθθοὶῖζ, Νϑηι 1 ἰθχί δόρσ, Ἰορίϊοτ: 81 
δίᾳυϊδ Ῥτόβροια νδἹοιιἀΐϊπ υξλῖνισ, δὶ ΥἹτθ8 σοτρΟυ β τοδχίμιθ 
Ῥιδεϑίδῃξ, -- ΠΡ"), αρφτγοραέξίο, ἰδ. οὐσαϊἑδηέξα, Οθη. ΧΙ Χ, 10. 
προσδοκία ἐθνῶν. Υ᾽άδηϊωΣ Ἰρρίεδο ἢλ55, 6 1ἃ δοοθρίδ86 ΡσῸ 

τ 
. 

«ἃ. 

4 
« 
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428. ὙἼἾΡΟΣΔΌΚΧΙΑ .- ΠΡΟΣΕΚΚ 2 ΄ 

βῆ. - ϑο, 6, ΟΧΥ ΤΙ, 115. - ὌΣμΩ. δγσιπε, Τοῦ. ΧΤΥ͂, 1 3. 
Ῥ4. Τ,ΧΧ, Ὁ. ΄“ Τλεοα, Ῥτον. Χ, “8. 2 Μδοο. ΠΙ, 41. τὴν τοῦ 
μιἐγάλως διαγωνιώντος ἀρχιερέως προσδοκίαν, απ αίδεαίδης ροητῖς 
Ποῖδ βυαοσο πιδῖυ σαρ]ϑῖ:. ϑμέσαα: διαφέρει προσδοκία ἐλπίδος, 
ἐλπὶς μὲν γὰρ ἔστε προσδοκία ἀγαϑὦν'᾽ καὶ ὃ φοβούμενος προσϑοχῷ, 

ει ἄλλ᾽ οὐ προσδοκᾷ ἀχαϑά. κακῶν γὰρ προσδοκία ἐστὶν ὃ φόβος, 
ἀγαθῶν δὲ ἡ ἐλπίς. Αἄἂάο 7λοπι, Παρ. Ῥ. γήγ. οα. δενπατγαῖ, 

᾿ΛΠΑᾶΔ6 8ῖτ. ΧΙ,, 2..Ὁ}] ἐπίνοια πρόσδοκέας δϑὲ ἱπιαρίπαξέο γόγτεπε 
ἀχεροσέαη αγθπι. 7οδορῆ, 4. 4, ΧΥ͂Ι, 8, ν. 809. εἀ. Ζανετγο. 

ὩῬῬοέγδι. 1, 31:, 8. ' ἊΝ ' 

ΠΡΟΣΔΟΚΧΙ ΑΝ 47 ΔΩΜ], ἐχερεοξαεέονιονη, 0. "ΔΜ 
ἩΠ ΡΒ, 7 πὸ πιαένέοσοηε, 1686. ἘΟΧΤΊ, Ὁ. Τιορεταπῖ οὐ δίῃ. 

. ΠΡΟΣΔΙΙΙ ΖΩ͂, ἀρργορέπφιο., ἘΨΡΔΟ, ἕαπρο, αἐξέηρο. 
Ὅλ. 1Χ, 21. δε6. ὁοὰ, Ολέο. - ὐλ5. σε. ΧΧΧΙΙΙ, 6. γ. 1,6- 
υἱϊς. Π1,9. ΧΧΙ,42:1. - ὍΔ ΠΗΡΉ. σέοδαίγο Καοίο. “4. } ϑδτα. 

ΧΧΧ, γ. δὶ ἀυρ]εχ νϑχϑῖο οἱ {ὐἱραξασ. - ᾿135,), γοερέοϊο, 
᾿37λοοαά, ΝΑΙ. 18, 1 ὅ.. 561}. 595. ͵;Π ὀπηα]δ σϑγῦα νεασπαϊὶ, αἃ ἐξον 
ηυδηάοφιο ττϑηϑίθσιαν δὲ νέαπε. Θουξ, δώχονια Ζι8:.. λοδν. 

ΠΡ. 1108. - 51)». 108. ΠῚ, 4. 3 88". ΧΧ, 1». Ἐσδοῖ. ΧΥΤΙΙ, 6. 
᾿ᾳ , ὅ0.πο. Του, ΧΥ͂, ὃ. ἐθ0. οοά, “4116. προσεγγίση. ἘΒὶ 
ζϊῃ, Ηρ οτῖα8. νογεῖθδ6 νἱάθτας δυοῖον βυξαβ γογϑίοηῖθ. ΑΠξ 
ψεγὸ πιαϊπξ, προσεγγίσῃ οτίατα δυτπι ἄσθογο σῷ προσσιελίσή 
γε} προσσιαλίσῃ, 404 ἔῃ τοὶ! 4οΐδ 11 Σ15 ϑρίταν. ᾿ 
ον ΠΡΟΣΑΔΡΕΥ͂ Ὡ, αδοξεῖδο, ἐποέδίο, ἑἐηϑέο, στη; ϑέμαζεο 
φιοάαπι ἐπδίἐρο. ι Νίλοο. ΧΙ, 4ο. Ἰροσήδρευσεν αὐτῷ, αἸἐδέρενι 
ἂσν οὐπι ἐἰίο ἀρσοδαΐ, διεπε σέμαϊδο φιεϑάίαηε ἐηϑέϊσαδαί. λεγοῖ. 

᾿ ἀροσεδρεύειν σχολαζει., " ον ὯΝ 
ἘΠΡΟΣΕΔΡΙἿΑ εἰ, πτ φασφαο βου ρίξοτ: προσεδρεΐξα, 

αϑοἰΖιΐξαθ, ρμογδονεγαπεία ἐπ αὐφωο δαδογο, 5. ΝΜίδοο. ΤΥ, 15. 
μετὰ πικρᾶς σπουδῆς καὶ φιλοτίμου προσεδρίας. ϑ8ῖο πρόσεδρος 

Ἴ ῬτΟΡΤ. δε Ὠοῖδῖ, φιὲ Θεοδίεδέ αὐἰξοιρὲ γεῦ͵, γ. ο. ορέδοδο, ἐέξδε 
γίο, ἀοϊηάο, τὲ 18Δὲ, αδδῥιδιδεεδ,, Φιρὲ 86 ΠΈΡ67 δὲ ἑπάοξεδεα ρον α 
ἐπ αἰίφια τὰ ἰαδοταῖ. Ηδογοΐ, προδεδῥεύυεεν, σχολάζειν. 7οδορᾷ. 
ὦ. “4ρέοη. 1, 5. Ζοπαναα Ζω5. 00}. χδηδ. προσεδρεία, ἢ ἐπίμονος 
«αἱ διηνεκὴς ἀσχολία. δίφϑογγον. 

τ“ ΠΡΟΣΣΙ Δ4), αἀφρίδτο.᾿ 840. ΧΥΉ, 9. 
ΟΥ̓ ΠΡΟΣΕ 442, ποη αϑρέοῖο. ΔΆ, Ρονπαδ ἀρο. ἸΟΌ. 

νὰ ὑ ΦΠΡῸΟ᾽ ΣΕΙΗ͂Ι; αποσεεο. ὧλ5., πρρνορέπᾳιο, Ὶ ϑ88:. ΧΥ͂ΤΤ; 
». 

16. προσῆεν ὁ ἀλλόφυλορ, αοοεδϑεγαξ αἰϊεπιῖροπα, Οὐπὶ ἀδεῖνψο" 
ἰοῖαι ἀάλασνγδο, ϑείδιεσι, δοηξδποξιδ δια. δὶς, ΧΤΠ, 30. βοὸ. 
ὈὈπιρὶ. ἀγαθὸς ὃ πλοῦτος, ᾧ μὴ] πρόσεστιν ἁμαρτία. ῬΌτδ6 δ0π 
ἐν Βόπδειδο ἀϊνῖτιαθ, ποὰ ΣΩΣΏδῖ0 πισάο ραγῖδθ, αὐλθοϑ 4681 

᾿ 1811 ᾿ὐπβιΣϊδὸ ἀάπεέχἔθπιν 66. ἔπ το ατὶδ 1]. δ᾽ πρ]6χ ἐστὶν - 
᾿ ἘΘΡΟΥΙΓΌΓ, το ; : ἐς δ, 

ἐπὴν ΠΡΟΣΈΚΚΑΙ ΩΣ; αἀοοοπᾶο. ἡπὴ Νορλαῖ,, ποηνδν υτρῖα. 
Νύ ΧΧΙ, ὅ0.. Ηἰΐσ ἱσξόγαμπε πῈ3, 7. 'Ῥταδίοσοα Ἰσρέτος δριιὰ 
“ίοπ. Ὅασϑ8. Ῥ-. 1015, 87 δφῖπι, " ὭΣ 

4 

, 



“ 
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ΠΡΟΣΕΚΧΕῚὩ, εὔωκάο. Ῥ᾽ὴν ἐρατρο. Ἐχοὰ. ΧΧΙ͂Σ, ν6, 
ΠΡΟΣΕΙ ΑΕΥΣΙΣ, αοοφεδιι8. ᾿ΜΊΆ.. 7πιο. Ῥ56. ΟΧΧ, 8. 

ἑπέγωγο ἐπι. - ΛΜ ἸΏ Ῥ]ΌΣ, ἐπαέέσ, ὅγπιπι. Ῥτον. ΤΥ, οὔ. πϑὲ. 
Αγεγδεὶσέίμς Ἰοβεπάπαι οσηδοῖ προΐλευσες» ηυοά νἱ4δ δυρτα. -“-, 

ΠΡΟΣΕΜΗΒΡΙΜΑ ΟΜΑ4, ἀπιρόέμα ἤκόπιο, “ἐπξογπεΐπον. 
ϑ8ι:, Χ1Π, 4. : 

ΠΡΟΣΕΜΠΡΗ ΘΩΏ, ἀὐαῥδὶ ασορηάο. Ὧ5.43 ΝΙρὮ. εὐον, " 
φοηϑεπον, Ἑρκοὰ, ΧΧΙΙ, 6. Ζδεγολ. προσεμπρῆσαι, καῦσαι. 

ΠΡΟΣΕΜΠΎΡΙ ΖΏΩ, αὐμγο, ἀοφοσηάῖο. 5.5 ΝΊΡΒ. δαΐον, 
φοπδεπου., Ὡπκοί, ΧΧΙΙ, 6. προσεμπυρέσῃ 860. οοά, 156. οίπι, 

ΠΡΟΣΕΞΗΥΠΟΣΊΤΕ ,Μ.2, δὲπιμέ ἐπιξέέξο, απιαπαάῖο. 4 
ἽΝΙαοο. ΧΙ, 21. Ἀδὲ Ιορεπάμπι νἱάθτας προεξξαποσεέλλω. Ὑιά.. 

δ Βαασιιοίίιδ. , 
. ΠΡΟΣΕΞΗΤΕ ΟΜΑΙΣΙ, εἰπεῖ ἐῆαγτο, ρνασίογδα παν αγμο 

αὐἰϊοίο. ἅ Μαοο. ΧΥ, χι. προσεξηγησάμενορ ὄνειρον, οὕπι ἰὰσ 
σϑδιιροῖ ΘΧΡΟΒΌΣδδθξ δοπιῃιπι.. ᾿ , 

. ΠΡΟΣΕΠΊΠΑΤΙΑΆ 32, ἐποίρεν. ἀδοξρίο, ἔτοηι οζαπι διε 
Ἅωςο 6. γόίπονδο, δγέρέο. οχ Βᾶθο, 4186 ἀδδ᾽ ἀδταῖων τὸ ὙΠ 6-ὶ 
δαϊτο βέεέίαπο, Ἰερίτον Τοῦ. ΧΧΧΥΙ, 16. ὈὉΠῚΤΙΧΧ δ6ο. δ, 
Ἦοπε. ἈδΡτ, ἨΏΌΣ ἢ), δέ δεἑαπιδὲ ἀδοσρὲξ 56 τεπιονὲξ ἐδ, ἰΓα δῖ. 
Ἰοσωηῖ: καὶ προσεπιηπατησέ σε. 568 εἴηα ἄπδῖο Ιερεμάυπι 68ῖ: 
καὶ προσέτε ἡπατησέ σε, 'ὧὡὐ Ηδγασμα 860. ϑολοί, Ἀαθεῖ, δυὲῖ 
πρὸς ἐπεὶ ἡπάτησεν 88ὺ. Αἰα. εἰ Οοπιρί., αἱ Ἰοοῖῖο νυ]ραῖὰ οτἱα 
δῖ δχ σοπίϊπυδ βοσιδόπαϊΐ τγαϊλομθ. ϑὲμι}}18 νὸχ ἴδηγθ 68808 
προσεπαπεοιλέω, προσεπεισφέρω. : Ὄ 

ἘΠΡΟΣΕΙΠΧΚΑΤΑΤΙΜἪΝΩ, ἐπέεπαο, αἰρόο. 4 Νῖαςος 
ΙΧ, 19. τὸν τροχὸν προσὲπικατατείνογτες, Τοία ἐπιροηδὲμ8 Ὠρέαο 

ΠΡΟΣΕΙΠΖΤΜΜΑ͂Ω, αἀπιρδέμδ ᾿ἐποῦθρο, νοὶ δἰταρ]ϊοϊτος 
ἑπογερο. δι... ΧΙΠ, 55. ἮΝ Ἄν 

ΤΡΟΣΕΠΦ, αἰξοφμον. δ, αἷεο. Ἰμᾶ. ΧΥΤΙ, 2. δ6ο. 
,“Ζ΄αἐ. Ῥτον. Ί], 15. - ἮΝ, οἐ φσέἑαπιδὲ, Τἠεοά. Του. ΧΧΧΥΕ, 
16. καὶ προσέπει. Ἰιδοῖῖο ᾶ6ο, 4086 οἴἶδην μ᾽ ἄδηι δρυὰ 7π6, 
ἔπε. τεροτίταν, 68ῖ ἀροτῖς ἔαϊβδ, ϑουιρρηάμαι θεῖ χαὶ προσέξιν 
ΨῈ] πρὸς ἐπεί. - διε, ἐπέσγγοσο. πο. ι ϑδιι. ΧΧΥ͂, δ. προσείς: 
πατε, Ὦ. 6. δαἰμέα ἐδ. Οομπέ, το! αὐοὺ Τητοτρτοῖεδ. 

.ΠΡΟΣΕῈΡ,  ΖΩ, ρνοΐοοο αὐ ἐγᾶπι, ἔγγέέο, διθρϑγος ᾿ 
Ὁ. «417... Ἑχοᾶ, ΧΧΉΣ, 11. μὴ προσερίσης, πὸ αὐ ἐγαπι ῥγο- 
φοσθα. ἴάδαι ΓΒ. Ὗ, 11. ὅγπιπι. Ῥα, ΟΕΧΧΥΠ, 8. 44. 'Ό. ν. 17. 
Ῥε. ΟἿΥ͂, “8. 560. οοἄ, “1ἰε5. “47. ὅγπιπε. 860. οοὐ, τοὗ. οέμε. - 

, Ὥρας, ἸΧ, γ. προσερίζοντες. Τῖὰ δᾳΐαι Ἰοροηδυμ; Ἰοο0 νἱ τ οδὲ 
προσρέζοντες. -- 5) γεδοἰϊέο. ϑγπιτα. κ ὅδ. ΧΥ͂, χὅ. τὸ προῦε- 
ροἰξεεν. -- ΩγΧ2) ΝΙΊΡΒ. οδηιαγηθγο. Αἴφι. Ἰεαῖ. 1, 27. προσηρίσατξ, 

Ἶτα δον. 6 οοὰ, Μ8. δαοί!, ϑ8οὰ ρετῖῖποῖ Βαθὸ νὸχ δὰ ἩὙΘὉ 
ἴῃ “εὐχητηαῖθ δηϊεοδάδηῖθ. Οομῇ, Ζέδολοόγοπι ἃ6. ζεγεο. Ο ὦν 
ἦῦ. 7. ». ὅι. 864. ὌΝ ᾿ 

ΠΡΟΣΕΡΙΣΤΉΣΣ, οοπεέοπέδοιθ, ἐξξέρέοδιδ. “γ, Τοδρξ- 
ἐΐο, ὅγπιπι. Ἐεοὶ, ΧΙ], 5, Οοπᾶ,. φυοᾳὰθ “ομέζ. δὰ Ἐ2οοδ. 
ΧΊΤΥ, 6. ἫΝ 

ες 
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ΠΡΟΣΕῬΧΟΙ͂ΤΑΙ, αὐνοπέο, ἀοοφᾶο, οηῖο αὐ... ὯΝ 
ῬΡΥὮα. δοεαϑίο ἄαέμν. Ῥό. ΧΟ, τὸ, - ΜΊΒ, νερέο Τον. ΧΧΙΊ, ,.5. 

-ἾΝυπι, ΧΧΧΊΙ, 4. 1 8δαι. 11, 15.. δὲ ἐγγμθγα, ἐπιρδέμπι [α- 
6676 τποῖδῖ, 1. 4. ἐπέρχεσϑαι; οὰπι αὰο ρογπναΐδῖον ἰπ οοὐά, Ἀ,], 
8, Ῥογορτέποῦ, Ἑνοᾶ. ΧΙ], 4δ. 49. 1,ονῖι, ΧΙΧ, 55. Αφι. εἱ 
ΤΧΧ Νυπ. ΙΧ, τά. - ΝἸ2Π ΗΙΡὮ, ἃ "43, ρερέγα ζαοίο, ΑἹ. 
1 ὅ88πι. 1, 26, - ἜΣΣΩ, ἐπέοξίορβετο ῥαοίο. 1Σ)ατι. ἸΧ, 322. 860, 
Ολὲς. δῖ. ἀπ ρῖο ἸΘρεταπξ "551, αυδα ἸΘο 10 δὲ νϑγὰ 6886 γἱάε- 
ἴατ. - ὉΠ ΗἸΡΒ. ἃ 33, ἐπέωδον, Ῥ8. ΧΧΧΊΠΙ, δ. -- ὖ5, ἐσ, 
1ο5.Υ, 15. .- "5, αὐάο. Ἑ;κοά. Χ, 48. 650. Ὁτοηΐ προσελθεῖν. 
Ἐμῖ 4118 ἱπίογργοῖίβ, αὐ τ ῖα δϑαβῃ8 οδϑῦδα νϑεϊθβ πὶ 6688 
ὉΣδΙςταθαῖαν ΟΡ Ρταδοθάθηβ ἔτ, ουΐ νὸς προσϑήσομαε ἴῃ τεὶῖ- 
418. 11. ἱποοπιιποῦθ δἀάδιῖαχ. - υ22, ἀρργορίπφιο. Ἑ,χκοά. 
ΧΙΧ, (5. τρεῖς ἡμέρας μὴ προσέλϑητε τῇ γυναικὲ, ἴτε5 ἀΐδ68 ὯΘ 

᾿ ἀοοεααξέθ αα ἀκογθαι, γῈ] πὸ γεπί καδοαξὲδ σπὶ ἀπκοτο. Ἐξδάσαι 
Ρμταδὶ “εγοώϊαπεσ Ἰὶδ, 111. ᾿διι5 οδῖ, Ὑιάθ 2 δεϑείέξ “ἄρετε. 
ἰϑαογ. Ἀ}0. 11. ο. 16. Ρ. 120. 1 Ἀορ. ΧΧ, 1.5. προσῆλϑε τῷ 
᾿ΑΔ4χαὰβ. ἀοσεάεραι δα Αομαθαπι. ΤΡ. ν. 22. προσῆλϑε προφὴς 
της πρὸς τὸν βασιλέα, δοσεάοθαϊς Ῥτογρμεῖδ δὰ τερϑπί, -- ἼΡΊ 
ΝΙΡΒ. ἃ Ἴ25., οοπνθπῖο. Νατα. Χ, ά, -- »Ἀ8, ΦΟΟΘΗΥΤῸ., οἷ 866. 
δε ἀοοεάο. ἴοτεμι. ὙΠ; 15. μη) προσέλθῃς μοὲ περὲ αὐτῶν, 86 
δοοδάδβ δΔἀ πιὸ ῬὉτὸ 818, Β. 6, ποίξ ΟογαγῈ ῬὉτὸ ἰδτὶ5 Βουιληθυδ. - 
ἘΡ, ἐπδεγρο. Ἴπσι 2 ϑαα. ΧΤΙ, 17. προσῆλθον. - Ὡν. αρ- 
Ῥγορίπημο. Ἑχοά,' ΧΙ], 48. ΧΥ͂Ι, 9. 1ιἐν, ΙΧ, 56. εἰ αἰϊδὶ 
δδΘριῦ8. - Δ οι], δη. 111, ὅ. 27. ΥἹΪ, τὰ. ὟἿΙ], ιθ, - 
ἘῚ.), ἐπέοδείπεπι, πισξιυπ, Ῥ58. 1(Χ1Π], γ. Τιοροχαὴξ ΣῚΡ. - 
21» ῥγοχέπιμδ, δι. 1, τά, Τ,δροττηξ ΣῚΡ Π δεὰ 5 ἼΠΠ. - 

, ϑθὴ σΒ814, ἐωπειδματὶο σοπρνοπΐο. ΑἸΐδα. Ἰ)δὸ. ὙΙ, γ. τ΄. ὉΝὲ 
να, ϑδολαν εηῤδνσίμθ. δῖταο ΤΡ, χ8δ.. -ὩΔὲ προσέρχεσϑαΐ τινι 
ποίαϊ «ἀμάσγενθ, οοπϑέαπέεν αἰέάμοπι δεφωδ, ζαπιξέῥαγέξον αἱὲ- 
4πμο 'εέἐ) 001}. 1, ὅ0. ἐὲ σδη. , 22. Ῥλέΐο (6 πιέρν. .“4“1ὅγ. Ὁ. 401. 
προσελθόντες ἀρετῇ. ΑᾶάΔ6 Χ Μίαοα. ΠΠ|, 16. προσῆλϑον. Κωίρ. 
οοπδοπέξοπέθθ ἀσοσδδεγμσιί. [ΤΌ ὙἹΠ, 1.. προσέρχεσϑαΐξ τινι, 
απὶοξεΐαπι αἰϊοιέωβ ἀρρείθγθ. ϑ8ῖτ. 11, 1. ποῖδϊ ἀρργοαϊ νοέδ 
860 ἐπ απὲπεο ἀαδεγο. ᾿ 

ΠΑ͂ΛΙΝ ΠΡΟΣΕ'ῬΧΟΜΑΥ͂, ἑέοτιεπε αοοράο. Ξνῶ, γὲ- 
᾿ς φργέογ, Οδ, ΧΙ ΤΙ, 44. 

ΠΡΟΣΕ' ΤΊ, αὐλιιο, ργαδίοτϑα, ἐπϑμρόν. ἣν. Ἡῦν, Ἱπέ.᾿ 
Ιοῦ. ΧΧΧΥ͂Ι, ι6. Αἀάὸ 2 ὅπ. ΧΥ͂Ϊ, κι1. - 25. ὅϑὅγπεπι. Ἐδβι 

ΟΧΡΕΥΙΠΠΙ, 5, καὶ προσέτι καί. 5 Μδοο. Χ, 5. ΧΙ, τά. 
ΠΡΟΣΕΎΧΗΣ;, οταΐξίο, ργοοαξίο. ΔΌΞῸ, ϑδογέρέμγα. [688 

ἼΧΧΧΨΙΠΙΙΙ, 9. οκχ Ἀεδγ. Β. 1. σαγπιθῦ ποῖδε δοπέϊποηεδ ἐϊμαά 
δταέέαγιεπι αἀοέϊοποην ΡγῸ ϑοπεῇοίο, φιοαῖ ἀσοορεγαί. Ὑἱάδ 
κὰἀ ἢ. Ί. ον ον πεν. - “2 ᾶ ροΐμ». ΙΝ ἢ. ΥΙ, ὃ. Ῥ5. {,ΧΙ], θ. 

᾿Διτοθίψαο προσευγὴ ποῖαϊ ρῥγδοθδ, φἰμα νοέα ἀππόχα ἔκεναπί. 
- υἱ2. Ῥ, ΤΠ ΧΧΑΨΙΙ, ν5. τὴν προσευχὴν μου. δοπιίογεδ, Ἀοὰ 
ξετεπίδαι 6886 ἰυάδίοας μᾶπο Ἰϑοϊξοπθπι, οὰπὶ δοζίδεσιπι 
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'ξαοεῖς ψυχὴν, -ὖὐ ἐδ ἴὰ Παΐία εἰ  ϊεαϊοϊαγιο)δὲ Ἰϑαϊέενίο. ἡ 
Ἑεττὶ ᾿διθθ δἰ ὁχουβᾶτὶ ροϊεϑῖ Βᾶθ0 ψϑυδῖο, ὉῈ ἢ. }. δεῖ αἶδδΐ- 
«δγίηι απλτπδν δὲ φιέηοπε ὑετδὲδ (οὐ αέέοπϑ δὲ ργδοΐδιι8) δαργὸδω. 
εἰπ. Οομέ, ν. Ἰά. “ωριδέξπεδ οἴλατι οἵ Κἰαίμδ Βα δπὶ ὁγαν. 
᾿ξέοποπε, - ὗς, ἐὐπηῖο, δέγορέέιπι εἄο. ἨΔ᾽. 1, 1.6. Ἠΐο ποι 
Ἰοαροταπὲ Ὁ. υὧἱ δαλναξέιε δοὐ ἴῃ βυΐβ οοδά, Βαδυΐδθο ρυ-᾿ 
ἴδθες, 8εα τς ἃ δον, οἵ εἰρῃϊβοδιίσμα δοσόρεσαπε, δ 
ϑγτὲβ, Οδα] 4. δὲ Αταῦ. ἔγθαιιθῃβ 68, ααΐραβ μὴ δὲ ὧνκ δδῦ 

ΟΥ̓αΥ̓δ, γδοαγὲ. Ατδδιῦυβ ἀποαυθ ΔΙ Ὁ], 2 ἰῃ σοί, Π. 688 
ἢ ᾿ ᾿ ᾿ ΑΝ ἢ 

Ῥτέοαγὲ, τὸ 6 σλνα ὸ Ῥγεσαίέο, δὲ ζοσδ ργεοαίξογιϑ. -- που, Ἷ 

οαπέξουπι. Ῥε. ΧΕ, 9. Οοηξον ϑέαγοξεο σαγπιέπα Φανέαὲς ἢ» 
γϑή, - πδπῆ, σερρίίοαίέο. χ Ἄδερ. ὙΠ, 45. -- πὐϑὴ. 2 8δαι. 
ΨΙΙ, 25..1 Ἀερ. ΥΙΠΙ, 38. 2 Βορ. ΧΙΧ, 4. Ῥέδϊαι. ΟΧΤΥ͂, 3. 
ὉΔῚ ἀπο ϑδεαγοξέο ἐπ οαγπι. Ζ)αν τώ, Ρ. 154. προσευχῆς τιϑτυπε 
Δοβοϊίοη 6686 ν᾽ ἀδῖμγ ῥστὸ φωνῆς. Τοῦ. ΧΙΠ, ᾿. προσευχὴ εἰς ὦ 
ἀγαλλίασιν σαγπιεπ ἑαμααέονέωπε, ἤγπιππε ἀοῖδτ,, 00]]. 68. 
ΧΧΧΝΊΤΗ, 9. δἐἊ. ΗΠ, δ. ἡμέρα πρυσευχῆς, ἴδια ριβ οαϊαπιέέας. . 
ἐΐδ., Ἰάδοητδ ργδουα δὰ Ῥϑυπὶ δὰ ἀγόσίθηα πιᾶ]α. 5 Μίδου. 

. ΨΗ, 420. κατὰ τὸν τῆς συμποσίας τόπον προσευχῆς καϑιεδρύσαν»ς 
τὲς, ἴὰ 110. αδὲ σσηνινίυπι ογαῖ, ἰοοὺ ρῥγοδομοΐαπ τὶ ρομπῖαβ, 
ὩΡῚ ἰοοο προσευχῆς ουπι Ογοξῖο τὸ οποπάτπι 6εβὲ προσδυχὴν, εἴ 
σπροσευγὴ ρΡγοδομοΐαπι, Ὦ,. 6. οὐ αέονδεπι, 86 ἰοοίπν ποῖδϊ, μὸὲ 
Θ᾽ αέμγ, 86Ό ργόοϑδ ἤμπὲέ.  ἰὰ6 Ὦἢ.1. ϑγγεπι δὸ ζδχ. Ν. Τ. 6. ἢ. 
ΠΡΟΣΕΤ' ΧΟΗ͂ 41, ονο, ργεσον. ὍΝ. ἩΠΡΒ. διρρέσα ογο. 

Ἑκοά. Χ, ὑγ.. -- ὈΒ5ῺΠ ἩΠΕΡ. ῥγοϑέθγηο πιδ. εάν. Χ, 1. 80. 
Οτίθητϊβ!οβ ῥτοδίθσπθηϊθβ 86 δάοσατο 8ο]ϑρδηῖ. - δθϑηη ἩΠ ΒΡ. 
Οεη. ΧΧ, γ. 1». 1 88π|ι. 1,0. 2 ὅ8πι. Π1|, 27. δὲ δ δὲ 886ς 
Ρἷα8. - 515, χοὲπιθ. κα ϑδ, ΧΙ͂Υ, 46. 50. νἱηάϊ᾽εδιῖο [οπᾶ- 
ἘΒδηΐβ 8 πιοτῖθ, 488 ἢ, ], πιλ]λεῖθιυι5 ἐτϊδαϊταΐ, οβδοῖυβ ἀ6- 
Ῥταοοδιίϊοηΐδ ἸρΡΒοσΌ τι οτϑῖ, - ΝΣ : ΜὉΧ οΠ8]4. Κ}ὰὶ οὲ Ῥδβ. 
ἘδήτΟ ΥΙ, το. Πδη. ΨΊ, 10. - 8, ργδοαΐδο. Ῥε. ΟΥ̓ΙΠ, ὅ. 
(υδὶ νἱά. Ποδεηπιώδαονιθ) δὲ ΟΧΙΪ, ι. ᾿ 

ΠΡΟΣΕΧΟΙΝΤΏΣ, αἐξέονιῖθ. ἨΌΏΞΓΙΆ γ ἐπ ϑαρίοπέξα, Ὦ..6. 
Φαρίοπέον. Ῥτον. ΧΧΧΙ, “6. Αἀὰθ ““᾿ηἐϑέορλ, Αολανπ. ν. οδ4.᾽ 
δολοῖ, οἱ Ηϊΐρροον. οἷδ ἀδηπεϊέέοπο Ρ. 267, 55. ᾿ 

ΟΠΡΟΣΜ ΧΏ, αὐλὲδεο, αὐσνογίο, αὐπιονέο,. αὐλαθγθο,. 
εἰδαϊίέμεα διεπε, αεἐθηιέτδ διέπι, αἰεδοιεζέο, αϑϑοπέξον, "ΐεπι ἠαὖδο, 
οδέσπιρογο, γεβρίοίο, ἀσοθάο, ἀρργορίπημο, ἴἰξ, οανεο. ἼΣΗ, 
φοίο. Ῥίον. 1, 25. τοῖς δὲ ἐμοῖς ἐλέγχοις οὐ προσεΐγοτε, πιε18 
δυΐοπι ΤΟρΡτ  Βδηβἰοηῖθυβ ποπ αἐξοπαεδαξέθ. 1ῖὰ αποσαα 7π0. 
Τιῖθοτα νοτιϑέυμπῦ: αυδεὶ ἱπ ἰοχία Ἰεροτεῖαν ποἰμέδέλε ωι  ἐγθ. 
Ὑ|ι646 οἱ Ῥ5. ΟυΧΧΧ, 9. - νης, 22ε5. Ῥ9. ΧΧΙ!Ι, 1. πρόοχερ 
μίοιν 4.881 65868 "ΝΜ, 4] πιδ. Αρεοζῖθ Βίο ἄυδα σοδποτιπῖ γ γ- 

᾿ ΒΙΟΠ68, - ὮΝ Μ΄, νεηΐὸ αὐ, 168. 1, 48. κρίσεν (Ρτο εἰς κρίσιν) 

χηρῶν οὐ προσέχοντες, "“αὰ σαίδαπι νἱ ἀιιδτοπι πο σύ νδγέεπέέθ, 
δο.τὸν ψοῦν, ἢ. 6. πΟῚ οᾶυδϑπι δρηῖ νἱ ἀθατοῦ,. - ΓΒῚ» 905" 



͵ ι Ν ἤδι 

.ἀἄὀ}ρ} ̓ ᾽ . - ΠΡΟΣΕ ΧΩ β ἝΝ ἢ ὦ 
᾿ ι Ψ, Νον : τς οὶ ᾿ ᾿ 

φἰμείπον, σεν. ΧΧΧΙΥ͂, 5.. προσέσχε τῇ ψυχῆ “εἰνὰς; αὐὔλαοτοο 
" ῥαὲ διΐτοδε ἴη86, ἢ. 6. ἐπιρανδ6 απιαδαὲ Ἰϊπδαι, νοὶ ρίαπα 

. ἀἰοα έμς ἐτγαξὲ Ὠΐηαθ. Οοπέ, ΠαρλεἐἑΛ ἀπποίαέέ, Ῥοίγδ. αὐ «εἰ. 
ΨΙΗ, το. Ρ. 325. « γἼμἢ, σιγθ ργαδῦεο, Τ)όμτ. Ἷ, 46. οὐδὲ προσ- 
ἔσχεν ὑμῖν, πξδαυο ἀξέεμαδξέ νορῖ8. γιά σὲ Πεας. ΧΧΧΊΙ,..᾿ 
Ῥ5. ΟΧΧΥῚΙ,.. ΟΧΙ,, 1. 168. 1, 1ο. προσέχετε ( εἰς ) νόμον 
θεοῦ." αἰέφπαδέα Ἰερὶ 1)οῖ. « ΤΔ ΗἸΡΕ. ἃ 7}, ἐπέφέζερο. 168. 
ΧΧΧΙ͂Ι, 4. προσέξέε τῷ ἀκούειν, αἰἑεπέεξ αὰ διιάϊεπᾶπιπι. δγπιπι, 

,ὐδιάσαν προσέξεε τοῦ ακὸύειν. ϑοὰ χπ8]16 παἴτδαῃ!θ γνοζβὶο ἴῃ 
Ιοκαρἐξδ, τεξογῖαῦ δὰ ὨΡῚ) 7.35, 48 ροῖΐοβ μεοτγτίπει δὰ 
πη ν. ὅ. - ϑ 1 ΗἸΡΆ. δ ϑν, σρίδπαάσο. Τοῦ. Χ, ὅ. βουλῇ 
δὲ ἀοεβὼν προσέσχες, οομδὶ}ῖο δυῖθαι ἱπιρίοταπι σδέσπιρογαδ, 

΄δυὶ ροίίυ8 ανδο, παρα ἐἰ]υὰ δὐτιναπάο. πα ά θην δοπβαπι 
μβαῦθηῖ ᾳφυοααδ Β.]. γόῦθα ϑῦχ. ἵΝδην ἦμος δὲ χιξέδη “ιέέξιμε {ἀ- 
»ογέπι διρηϊβοαῖ. Οοπΐ, Ῥε. 1, Δ’ ΧΧΧ, ἃ. βογδοηΐω δὰ 

Ἦ,]. οσοηξοσῖ δῃ, ὅλ.» αηέπιεπει αὐνογεξξ, αἰέεπα ἐξ, δογιεδέετανίέ, 

εἴ γγονγοοδὶ δὰ Ῥξ:}.ὄἝ ὙΧΧΧ, 2. - ργπη Ηρ. “γπεῖέδν ἐσπεο, 
1οῦ. ΧΧΧΥΙ͂Ι, 6. προσέχων δικαιοσύνῃ, αὐλάογοπδ Ἰαδιϊιῖδο, 
νοὶ] ορέγαπι ἀπ ἰαδϑῖϊιλαθ. ΤιΔ Ἡδγοώοξεο 110, ΣΧ, προσεῖχε 
τοῖς γυμνασίοις ,» ΒΥπιΒδδὶ15 ορογαπι ἐαδαξ.. ἘῤΠ᾿ προσέχεεν πολέ- 
μῷῴ-. πράξει. ἔργοις ἔτοαυθπτία α]1ὰ6 δρῃὰ Οτᾷδοοβ, ἀουξδοίο 
Ονοφέο δὰ Ηδερτ. ΝΗ, τό. Οοπξ, δὲ αἀ ἧι. ]. Παρλοίἑὲ απηοέαεί, 
ἐκ ἡεγοίοιο Ρ. θ25. οἱ αὰ , Τίμα. Χ, χ5. Ρ. δγδ. - πθη ΗἸρΒ. 
ἃ ΠΣ, ἐποέηο. 165. 100, ὅ. προσέχετε τοῖς ὠσὶν ὑμῶν, αἰέοηάίἐθ 
δυνῖθυ8 ναϑϑιτίβ, Ὑὲά4δα εἴ ἴοσθηαι. ΧΧΥ, 4. ἴοτοαι ὙΠ], 24. 
οὐδὲ προσέσχον τὰ υὖς αὐτῶν, πεαχο αὐπεονεριειε ΔΌΚΘΒΙ διι8π). 

εν Ὑιὰο οἵ ν. 26... γηὴρὴ Ηρ. ὦ γῇ, ενίρέϊο. Ῥε, ΧΧΧΙΝ, .5. 
πρόσχες τῇ κρίσεε μου, αὐνονέα δ οαυδαπι χαόδμι: Ὁδὲ ποη- 
πΌΠ:1) π0}}ὰ Ποοοϑδίτεῖες σοβοηῖς, δἰδιμμῖ, 606 ρΣΟ ΠΝ 05 160. 1658. 
πῇ. - δυυύρη ΗἸΡΒ. αμδοιδέο. δαι. ὟΠΙ, τ8, προσέχοντος. 

᾿ τῆς φωνῆς σου, αἰϊΐοηαθηξὲα νοοὶ ἴυδ6. ΝοδΒοα,, ΓΧ, 54, Ιοῦ. 
ΧΙΠ], 6. 7πο. τ ϑδ. ΧΥ͂, 2,.. ὅγηιπε. Ῥ5, Χ, 17. ἑκοεμασεις 
καρδίας αὐτῶν προσέχειν οἷς σου. Ἰωεξειάπαι εδὲ προσέχει, ἰἴὰ 
υζιϑηῖθ ἑτοιμάσεες ϑυρριοπά πηι 5[ῖ εἰς, 00 δεωβα; χα ργαερα- 

᾿ ταξέοπεπι δογα δ᾽ δογεπε αἰέοπαϊἐξ αμγὶς ἐμα. Μιᾶο Ορωρομία, 
. ( ρέεῖσα ἢ. 155. «ἔχω. Ῥ6Ω͂ΧΥῚ, 1. πρόσχες. «ἴφμ. ὅγπιπε, ΤΑδο- 

᾿ «ἴο!. Ῥτον. ΤΙ, 2. τοῦ προσέχευν τῇ σοφίᾳ, οἴ ἀαιεδοιρέξεα 88 ρ168- 
εἶδ. - ὕω ΗἰρΒ. ἃ ϑ, ροτο. ἴον. ΥἹ, 17. προσέχεις τὸν 
νοῦν εἰς αὐτὸν, αὐνογεΐα πιοτιῖοπι δὰ ἐ]]πι, Νοῖα, αυοά Βίο 
δάάαπι τὸν νοῦνν ηποὰ α]168, ουπι ᾿άφπι νϑερυαι θα ἄθπι ηοεΐοηϑ 
Ὀδατραηῖ, ομἑιτυηῖϊ, 810 δἴδαι ρτοξδηϊ. “«(γεδέορῆ, Ἐφωξέ. ν᾿ 
1011. ἄκουε δὴ νῦν, καὶ πρόσεχε τὸν νοῦν ἐμοί. Ζιεοέαπιο Τ αΐ, 
ον. δὲ 7μπ. 8ΔὉ ἰαῖϊ, ἔλαττόν μον προσέχεις τὸν νοῦν. Οοῃέξ. εἴ 
. Βοος ἘΜέρο, σγ. ν. 32. Νίάα αυοαυδ 4πηα6 1 Ὦ, ν΄. ροβὲ 
Βοῦσ. δὺ πρίν, δὲ 23ὺ ἔϑῦ δ]]αἷὰ δῃπε - ὅπη, αδεΐφέο. 4 Ῥδι- 
ΧΧΥ, 16. πρόσεχε, ἵνα μὴ μαστιγωθῆς, ὁοα(νο τὐδι, πο ΠΔρε]- 

Ξ Ἁ 
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ΠΡΌΣΕ'ΧΩ. 48ι 
Ἰοτῖα. Οοπέ. 5ϊς:. ΧΙΠ, τ1..ὄ ἢ Ραν. ΧΧΧΥ͂, 2:. πρύσεχε σι ἀπὲ 
θεοῦ τοῦ μετ᾽ ἐμοῦ, οανό ἐξδὲ ἃ Ὧδο, 4αὰ ἱπιδότῃ δεῖ, [ππἴτο-- 
'416 Ἰοσο δεπδ 8δηϑιπι Θ᾽ βϑογιηΐ, - υὔγ, 7δσίἑπο, Ῥε, ΧΧΙ, 
49. εἰς τὴν ἀντίληψίν μου πρόσχες, ἀσοραῖθ δ6ὰ ἀοομγγ δᾶ 
ΔΌΏΚΙ μι τηθα. 46 οὲ 8. ΧΧΧΥΙ͂, 5,)., ΧΧΧΙΧ, ι8. οἱ 
1ΧΧ, τ5. - ὅπλ ΡΙΉ, ὀασρεοσέο. Ἰοὺ. ΧΧΙ͂Χ, 21. ἐμοῦ ἀκούσαν- 
τὲς προσέσχον, 6 δυδίομῖδϑ ἀἐέθηιἐξ σραγιῖ, -- ὩῸΝ., αὐἸάο. ϑορᾷ ' 
1Π|, χ.. ὯΌῚ ῥσὸ προσγῆς ἴᾳ 8118 10 118 ἔοτι8886 σϑοϊΐιβ Ἰορρίτας 
προσϑῆς. - ᾿ΔΌΞ., οδέορο. Οἱ λοιποὶ ον. ΧΥ͂Ι, 1τὅ. προσέγη, 
ὉΔῚ ἰπ τοχῖα ΒΘὮγ. Ἰερίϊτωτ: ἔσγγα τ ορουαϑ δαπριέγεητε πεδία, 
Ψοτεῖο δἀπιοάυτα ἱποοπιπιοάα, ϑιδρίσοτν, Ἰεσθηάμαι 6656 προσ- 
δέξη, ἐεγγῶ πὸ γδοίρίαβ, 5681. πό έδαβ δαπριέίηθην πεθιέπε, “« 
ὙΠπ|} ΝΊΡΕ. αὐπιοπθο. ΟΟἨ8]. Ι΄, 16. ὃς οὐκ ἐγνὼ τοῦ προσέχειν ᾿ 
ὅτι, 4αυἱ “πο ποΥΐϊξ πισηέσπι δια ρ}1ὰ8 αὐλὲδαγοΘ. τὰ ΜΒὲοίἑισέ 
,δοᾷ Κιμϊραέωμδ νετιὶϊῖ ργαενίάενε, οπεξ, ῥγονέαενθ. -- σγ12, δθ- 
Ῥαγος δον. ΧΧΙΠ, 2. προσεχέτωσαν απὸ τῶν ἀγίων, εανεαπέ 
δἰρὶ α βαμοῖϊδ. Οοπξ, δέν. ΙἾ, τά, ΧΙ, 54. ΧΥΤΙ, ει. δὲ Μ διῖι}.: 
ΨΙ1,.15. - θυ ΝΙΡΒ. σανδὸ πιὲλέ, οἵ βοιιδὶ ἴῃ αὶ. Οθη. ΧΧΊΥ, 
6. πρόσεχε σεαυτῷ, σανεῖῖδ1, ΨΙάο εἰ Εποά. Χ, 8. θαι. 1Ψ,, 9. 
Ἴεαε. τῷ , 25. πῤοσέχετε ὑμεῖς, μήποτε ἐπειλάθησϑε, οανοίε νὸ- 
16, πὸ Ὁδ]ϊνδοδπιηῖ. “Ὁ ἼΩ3, ἐο. ϑγπιπι. Οοδ οὶ. ΥἹΙ, 5. 

΄ προσέξει τῇ διανοίᾳ. ταδτῖο αἐξοπαἶσέ,  Ηϊθγοη. γοορέοέαἑ αὐ πεοπο 
ἔεπι. « “ὭΞΌ ἴῃ ΗΙΡΒ, φἰδομέέο. “41. β6ο ̓ οοἄ, 108. Ζ7]οῖσι. ᾿γεὰτ, 
ΧΧΥΙ͂Τ, 9. πρόσχες. “- ἘΔ ῬΊπιτ. ἑαδιΐαθ, 1 Ἄερ, Ψ]Π, 26. 
ὉῚ ἰϑπιδῃ 8111 ργὸ προσέχοντα τϑοίϊυ8 προέχοντα ἈΔΒ ΘΠ, -- 28, 
γοϑρίοίο. Νυῶι. ΧΥ͂Ϊ, τϑ. μὴ πρόσχης εἰς τὴν ϑυσίαν αὐτῶν, 
τι6 χγεϑρέοέαε ἀ4 υἱοῖϊπιδπι ᾿Ποταπ. ἰἴδεγοῖ, πρόσχες, ἐπίβλε- 
«μον. - Δ). ἀρργορέπᾳμο. Ῥδαϊτι. ΤΙ ΧΥ͂ ΠῚ, χ2, πρόσχες τῇ 
ψυχῇ μου, ἀρργορέπηιια Δ ΐπιλΘ πιδ86. ϑμέάαδ: προσέσχε. κα΄ 
τὴρἕν., ἐπλησίασεν. Ἐἴσεγοῖ. προσέσχε, προσῆλθε. -- ἸΏ. ἔοοτα. 
ππεέσπέα. Νεῖοτα. ἵ, 6. 11. ἔστω τὸ οὖς σου προσέχον εἰς τὴν προσά 
εὐχὴν. 5ὲ6 αὐτὸ ἴὰδ ἀξέεπέα ἃ ῥγϑοββ. - Ὠήϑυῃῃ Ρ]ατο ὠἐέθη-- 
ἐαΦ. ῬΞφαῖαι. ΟΧΧΊΙΧ, 2. γενηϑήτω τὰ αἶτα σου προπέχονέξα εἐς 
τὴν φωνὴν, εἰπὲ ἀιτοϑ ἴὰ86 ἀέξέεπέπο ὦ νοοάπι, - 2. τω, ῥοπο 
οον. Ἐχοα. ΙΧ, 22. ὃς δὲ προσέσχε τῇ διανοίᾳ οἷς τὸ ῥῆμα, ᾳαῖ 

- δαῖσαι πιδπίθ αδέοηαϊμηιέ νοτθο. 10}. 1, 8. προσέσχες τῇ διανοίᾳ 
σου κατὰ τοῦ ϑεράποντος μού; ππν ἀυϊπιο αἰέδηεἰ δέ δά βοτν απ ΄ 
χαϑύτα 7 [0Ὁ. 1|,8. - 53} ϑεθ, ἰάοπι. θαι, ΧΧΧΙΙ, 4δὃ. προσ- 
ἐχετε τῇ καρδίᾳ ὑμῶν ἐπὶ πάντας τοὺς λογοὺυς τούτους, αἐέεπαξἐδ 
οοτᾶθ δὰ οπιηΐα μάδο σψεῖρα. - οω, αμαο. ὅϑγπιπι. Ἑκοᾶ, 
ΨΙΙ, 22. προσέσχεν. -- Ὑν, γϑδρίοίο. Οοπ. ΤΥ, 5.. ἐπὶ δὲ Καὶν 
καὶ ἐπὶ ταῖς ϑυσίαις αὐτοῦ οὐ προσέσχεν, ἃὰἃ Οδἴπαπι δΔαΐεπι δὲ 
δδουϊ ποία δἴτιϑ ὩθῺ Σεσβότιε,. Ῥτδεῖότθα Ἱεριίυν δρυά ϑαάπιανξξ, 
ἙἘκχοά. ΧΧΥ, 5. υδὲ νοεθὰ χατὰ τὸ προσέχειν ἀλλήλαις ἘΜ 
Βαρϑῶς ἴω ἴοχῖὰ μϑῦτ,, οἱ τοθροπθεδηϊ, δὲ βυμῖ οτδιϊοηΐθ 
δα ρ]βοδηἄδο οδυβὰ δα ϊα, 580. ὟΠΙ, 15. φϑεγγομένῳ προσ-- 

δέουσι. Ἰοφαδαῖὶ ἀμεοιἑέαθιπέ, Οοπέ, “εἰέαπεπι Κ΄. Μ, ὙΠ, 
γωΡ. ΄ . ὯΝ 

Ν 

-ς 
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4λο . ΠΡΟΣΕ'ΧΩ -- ΠΡΟΣΗΔΥΤῈΕ ΥΩ. 

16. εἱ ΧΙΨΥ͂, 55. 51: ΤΥ, 16. προσέχων, αυἱ αἐῤοηπαε νοΐ ἐπ: 
ἐσπαδε. Ἐμῖρ. φωξ ἱπέμσέμγ ἐδαπι,) ἀὐδδὶ Ἰοροτῖῦ προσορῶν. 
δὶ:. ΧΧΙΠ, 24. οὐδὲν γλυκύτερον τοῦ προσέχειν ἐντολαῖς κυρίου, 
δἰ} 1} ἀπ]οῖαβ, αιδπὶ οδέοπιρογαγα ῥτδδοορῖὶα Ἀοιΐηξ. 70. 
ΧΧΧΠ, 24. προσέχεε ἐντολαῖς,, οδέεπιρογαξ ρταθοϑριϊβ, οὐἹ]]. 
ΧΧΧΥ, 1. 510 “24ἐέαπεα Κ΄. ΗΙ. ΧΙ, 1. τῷ προσταγματε οὐδὲ 
προσεῖχεν. τι Νίαοο. ΨΙ], τι. οὐ προσέσχον τοῖς λόγοις αὐτῶν, 

. ποῦ Ἀάοπι λαδεδαπέ νοτῖ8 Ἡ]οτΏπι. Οομξ, δ1::-. ΧΧΥΠΙΙ, 17. 

-- 

Αοι. ΧΥ͂Ι, τά. οἵ δὰἀ ἢ. 1. Παρλοέξ απποέαξδ. ὁχ ΖΡοῤγδὲο Ρ. 
8551. 8046... ! 

ΠΡΟΣΕΧΩ ὕΣΧΥΡΩΙΓΣ, νελοπιδηέον οανόο. ὨΜᾺ ΡᾺ: 
ἐαπέμπιπιοῦο οὔγπιον. Ὅεαι, ΧΙ, 25. πρόσεχε ἐσχυρώς. τοῦ 
μὴ φαγεῖν αἷμα, σανα εἰδῖ νδλοπιοηέθγ, τ δα ρ αἴπ θαι φοτηθάδβ. 
θη φυοδά βομβύχ. Οἰοδδ, ἐπ Οοέαξ. πρόσεχε, βαφαλίζου. 

᾿Π ΠΡΟΣΆΑΙΓΚΧΟΝ, οοπνοηπέσηδ, αἰδοδη,8. ρὴπ γ) Ραγέξογ,, ἐπι- 
ἀκα ὅγπιη. Ὥσδυι, ΧΧΙ͂Χ, 26. οὐδὲ προσῆκον αὐτοῖς. ὅοκ 
οὔτ. Β. 1. αοδένπαγα ποῖαϊ, ὅ Ἐμδάτ, Ὗ, γ5. ὡς προσῆκον ἦν, 

σοὶ αεοεδαέ, 86ὰ δοπϑδοηέαρθιγι Θταῖ, ὭΘΙΩΡΘ Ῥτορῖοσ ῥτδᾶθ- 
ἐορία: Βεῦγ. ῬΞΩΘ5, ἐπ ἑωαίοῖο, Ἐδάν, 111, χά4. Ζες. τι 
Μ5. νεπι. προσῆκον, δέον» πρέπον» ἁρμόζον. 

ΠΡΟΣΗΚΟΝΤΩΣ, σδοπνοηέθπέοῦ, σοπρΥ μοπέθγ. ά 
Νῖδοο. ΥἹ, 558.. ἴεογοῖις προσηκόντως, ὀφειλόντως, πρεπόντως, 
φειλομένως , δεόντως. 

ΠΡΟΣΗ͂ΚΩ, αὐνοπῖο, αδοεάο, σοπάμαο, ρδνγέϊποο. 
Ῥὺπ. ἐπιρογέΐον. ὅγπιπι. Ὥθαι. ΧΧΊΧ, 26. οὐδὲ προσῆκον αὖ- 
τοῖς, δ4υ6᾽ δοπαάϊμοοδαπέ 1}}18. Θεα νἀ ϑρτα 8. προσῆκον. - 
Δ» ἀρργορέηφιο. ΑΔ. ἘΖοοῖ. ΧΙᾺΤΥ͂, χ5. προσήξουσε. Ῥτδθ- 
ἴοτοδ Ἰορίτυν δρυὰ δΚπιπιαοΐμηι Ῥδ. ΧΙ,, 2. δὲ νεῖθὰ ἃ προῦ- 
ἧκε ροβὶ ἐννοῶν, ααϊρο5 Π11] τοδροπᾶδι ἱπ τοχῖὰ ΒοΒσ., 1άεο 
δαἀάϊια νιἀδιέμτ, αυΐὰ ἐννοεῖν πι8]ο αυοαῦο β6η88 φυδηάοᾳιθ 
δἀῃιδθοῖαν. 2 Νίδοο. ΠῚ, 6. οὐ προσήκειν αὐτὰ προς τὸν τῶν 

ϑυσιῶν λόγαν, πΟῺ ον ξἕγιθν6 1118 Δα βδοτι βοίογιατ ταϊλοηθαι, 4 
Μίδςο. ἸΡ, 5. Τἴεεγολ. προσήκε, πρέπεν, διαφέρει, χρὴ » ἀρ- 
μόττει) συμφέοει. 

ΠΡΟΣΗΔΟ' Ω, οἱανὶϑ αὔἔρο, ἴτ. ᾳαβῆσο, αἰέρο 51πι}}}- 
οἴϊον. 5 Μίδοο. ΤΡ, 9. τοῖς ζυγοῖς τῶν πλοίων προσηλωμένου 
(κατὰ) τοὺς τραχήλους. Τεεγοῆ, προσήλωσαν, προσέπηξαν, 
ἕτρωσαν. δμίάαθ: προσηλῶ, αἰτιατεικῆ. Οομξ, Ζιοέαπὲ Όγο- 
πιϑέ᾽. Τ. 11. ν. τδ6 οἱ 205. 64. Πεοίίξ. οὲ 1.55. Ν. Τ. 5. λ. ν. 

ΠΡΟΣΗΑΥΤΕΥΣΩΣ, λαῤίιαξέξο ἐπ ἴοσο αἰίφμο ἐπβίαγ 
Ῥεγοστὲπέ, αάνεπας σοπιπιογαέΐο, ὙΔῸ., σοπιπιογαΐζο, ἄφιμ. Οεπ. 

ἜΧΉΝΙΙ, 9. 11 νέέαηι Ὀοῖδῖ, οΟ]]. ν. ὃ... φαεπιδάπιοδυπι πα- 
οὐκέα τ Ῥοεῖσ. 1, 15. τον : : : 

ΠΡΟΣΗΛΥΤΕΎ Ὦ, ἰαπφμαα ἀὐνοηα σΟΠΙΠΊΟΥΟΥ,, αὐ- 
φΕηα διωώτηι, ΨΈΡΒΟΥ,, διότι. “Ὰ, ἰάειι, «“ἴ4μ. Ῥξε, Ὗ, 5. οὐ προση- 
λυτεύσει σοὺ πονηρὸς, Ὅοτι ογἐέ 56ιι »νογϑαδέϊε" τθου λῃι 108, 
δ, ὁ. ἴὰ πολι Ροῖεξ μθ0 80]65 ἔειχϑ ἱπιρίοε, Οομξ, Σφολεγὶ Οἴαρ. 
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Ρ. » ἢ. ΑἸ ἀἰσαπέ, ε889 ἷ. 4. αὐέφιεοπε μαέγογμεπε λαδονα αὐ ΝΣ 

εἰ ετισονδπι: δῖα 401] ἰδπαυδπι βάνθηϑ δριιά Ββοδβρίέθηι ἀΐναοσς 

κεδαῖ, ἴπ΄ οι ἢάθ δὸ οἱϊδθηῖζεὶθ δγαῖ, Αἰδθ. [.. ἰπ  Οοηΐξ, 

ΤΥ. δῖ ζάσογθ, πέ αἰξᾳιεὲϑ γιοδές οἰϊοπεΐθ ἴροο δὲξ, ἔπ. 3 αοπι ααἱ 
οἰϊφηξοίατα αἰέαμοπι γσείρδγο, “ηω. Ῥε6. ΟΧΧ, 5. “1, Ἐπϑοῖς 
ΧΙΥ, ΄ε - ᾿ 

ΠΡΟΣΗΑΥ͂ΤΟΣ, νοϑοίγεμα, αὐνοόπα, ρμεγσργέπιια, “ἽἹΣ 
ἑμῆη. ὁχ 1. [66.ὄ ΓΟΙΙἿΨ, 16. “προσήλυτοι προσελεύσονταΐ σοι, 
Ῥογεργέπὲ βοοεᾶεπὶ δὰ ἴθ. - Δ, Επχοᾶ, ΧΙ, 10. 860. οοἄ, 
Οχοη. δὶ Τλευάογοέ. γειώραν τὸν προσήλυτον προσηγόρευσε. 
Ἐπκοὰ. ΧΙ, 4δ. ἐὰν δὲ τὶς προσέλϑη πρὸς ὑμᾶς προσήλυτος, 88 
γοῖο δοοοάλδε δὰ ὑοὸβ 84]1418 ρογεσγίημθ. Ὑιάθεοι Εχοά, ΧΧῚ 
10. ΧΧΙΙ, 5.. ΧΧΠἧΠΙ, 9. Ῥε. ΧΟΙΗΙ, 6. Αἀ ροϑβέτδηνυ Ἰοσαπε 
τοδρίοϊθμβ ϑμέάΐαα ὁκ 7Τλδοαογεῖο ἰϊα : Προσήλυτοι, οἱ ἐξ ἐϑνῶν 

« 

προσεληλυϑύτες, καὶ κατὰ τοῖς Θϑείους πολιτευόμενος νόμους» ᾿ 
“Ζαβίδ' καὶ προσήλυτον ἐφόνευσαν. Οκλϑίοτεπι ἴῃ Μηεχαρίϊο 1. μ᾿ 
προσήλυτος ἀρυὰ ΤΠ ἸΧΧ δὸ Τλεοά. ΒεΡ τ. ἘΘΗΔ5 τεϑροηάοῖ, βεᾶ 
Ῥεσιυσθαῖοθ δδὲ ἰπ ϊτοήῦθ ἱπίθγργοῖθ σϑγροτααι οτέϊσ, 
ϑοσίβοπάπαι γήραν κἀὶ προσήλυτον ἀπέκτενναν, καὶ ὀρφανὸν 
ἐφόνευσαν. δΛιᾶα δΆρτα 5. ὀρφανός. - ἜΩὉΣ3, Οδνβοπι, Ἰοπιθῖςς 
ῬτΟΡτ. Δἴψω. Ἐχοά. 1|,.22. 2,65. Ογνεδἐὲ 18. Βνεπι. προσήλυ-! 
τὸς», ἔποικος, παροῖκος γ ξένος. Ἡεεγοῆ. προσήλυτος, παάροικοῤ,' 
ἀλλοεϑνῆ. 

ἹΙΡΟΣΗΜΑΙ ΝΩ, ἀπέθ οἰρσηΐοο, ἀπέο πισπίονο. ἃ ΝΙδοσα. 
1, ,χὅ. τοῦ προσημαυνομένου Σίμωνος, δὶ πιο απέθ πιθπιοῦ αἴ, 
Αἀάς δεγηοῖ. ΜΗ. 468, τά. 

᾿ ΠΡΟΣΗΉἜΔΙΟ' Ὡ, ρναεείρέοο, - ἷπ τπυδᾶ. ργασποίο, 4 
ἽΜδοο. ΧΥ͂, 19. τοὺς μυκτῆρας προσημειουμένους τὸν θάνατον, ’' 
ὩΔΤΟΒ τποτῖϊδ ἐπα οδσ, Οοπξ, νέσαεπιαπππι δᾷ ϑέγαφδοη, Τ,, 

ΥΙ1. Ρ. 2οὅ. 
ΠΡΌΣΗΝΗ͂ΣΣ, ἐμοιπαῖμδ, διαυΐδ. ΜΒ, δαπαξίο. Αἴ χιρά 

Ῥιον: ΧΥ, 4. υδὶ ΠΟ ΏΠ:}}18 }6ρ 886 νἹΔΘΙΌΥ 5 8 55) γϑν 

πιέεέονθ, ζαῖα προσηνὴς ἢ. 1. 51: ἐδηέδ. ΏΠ]οΝἐ  ατροογιδὸ τταπιϑιαλῖεᾳ. 
δοπίσπα. ἤππιίρ. δέηρμα ρέαοαδίζιθ. Ῥταδῖοτθα "Ἰεδιταν Ῥτον, 
ΧΧΨ, 6. ὕδωρ ψυχρὸν ψυγῇ διψωση προσηνὲς, . 408 ἔτ ριἄὰ 
δηΐπιδα 5116 πτὶ ἐμοωπαία, δὶ προσηνὲς 46 δὺο δάἀάἑἀετιαης δά 
Ῥετβοίδη ἀδπὶ βεπιθπεῖδο ἱπίερτίἰδῖθαι,. ἤθόγολ. προσηνὲς, κα-τ᾿ 
λὸν, ἡδυ, ἐπεεικὲς, ἀγαϑον, πρᾷον, γρήστον. Ιάδπι: προσηνῆςᾳ 
προσφιλής. γΙὰε Τ᾽ οοδὲὲ Οεέοοη. ΗΡΡ. ἀ. Ἄ. ν. 

ΠΡΟΣΗ͂Ν 4. ἰδηξξαδ. ὈΓᾺ, φμΐεα, «4ἰ. (061, ΤΧ, 17, 
ϑοσπιό δὶ εδι ἀδ οοπϑέξἑέα ρίασὲάο ργοέαξέδ. 

ΠΡΟ’ΣΘΕΑ, ἑὰ ἔρϑιπι, φωοαῖ ἀρροπέέμ", δ86ὰ αὐπιουδα. ἡ 
ἐπ", αὐ ααλέδοεμν, ἴτότα αὐααέέαπιοπέπι. ἡποΐΣ ΗΊΡΒ. ἃ ηο", 

ααὐάο. Τιον. ΧΙΧ, ,6. - μη, αγτ. ὅγπιπι. ἃ δδμι. Ὗ, 09.' 

πρόσϑεμα. Νοῦ τι81]6. Νί δηι να δέχμεσιι ἔεγγα δὲ ἰαρέαέδιιδ ὁρρέβ: 
ἐμπε σὲ αρδοεέωπι αἀάϊιοτ 'νὸ] βαϊϊοίξῃς τὶ ν6] οββίολρ,.. 

- Ηἢ 
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δᾷδεοηπο τεοῖο πρόσϑεμα ἀϊοὶ Ροϊεεξ, Ιῃᾳ πἀπΐνοτειι ψοῖῦο 
μὺ αααϊλέϊονπὲδ 8. ἐπδϑ'ἐξοπΐθ ποῖϊο ἰμεβῖ, γ.0. Εχοά. ΧΧΎΥΠΙΙ, 
17. Οδητῦ, γ4. ϑυξάαδ: πρόσϑεμα ν΄ ἡ, προσθήκη. Ηραγολείμ: 
προσϑέματα, τὰ πυγιαῖα, ὯὈῚ1 νἱ ἃ, δορίπσίμδ. ᾿ 

ΠΡΟΣΘΗ ΚΗ͂, ἰάθχας, λ}}).), δόγέμη βέοχἑϊο. «ἴσιι. Ρχγον. 
1, 19. Ἀδδροχίς οτὶ ρθη νοοΐβ ἃ ἢ, σάλακγδο, ααϊϊιγεοέιε, 
᾿ᾷηππδαιδ δέπν, -- ὨΛΒΌ4) ῥᾶτῖ, ρ]ιιτ, ἔοειῃμ. ΝίΡΒ, ἃ 05, αὐσάϊεα, 
αὐαῥεαπισηέα. «Α1]. 1ε4. ΧΥ, 9. πρυσϑήκην. 

ΠΡΟΣΘΑ7 ΒΩ, ἱπδωρδν ργεέπιο, αὔέρο, ἀρργέπιο. γπὺ, 
γγόπιο. Νυτι. ΧΧΙἧ, ,δ. Φέωξᾳτοξ. ἀ6 ρέαοέξ. ρλέέοο. 1, ά 

ΠΡΟ᾽ ΣΘΑΊΨΙΣ, ορργϑδβϑῖο. ὙΠ) ἰάθπι. “4: 860. ᾿οοᾶ, 
[7 α:. αὖ “αἰθκο οοἸϊαῖυπι. 6. ΧΙ.,17Π, 2. ἐν προσϑλέψει ἐχϑροῦ- 

ΠΡΟΣ, ΕΜΑΆΑ1),. πιδέέο αὐ. επούρίο : γεοὶρίο. 133. ἄο. 

ἙἘχοά. 11, 19. δὶ ἐδίπιθα 811} ῥσὸ προσήσεται χοοῖλῃδ προήσεο 
ται, Ὦ. 6. ἘΣ ΥΡΗ Βαθθηῖ, ἢ 

ΠΡΟΣΙ ΕΜ] ; Φαἶπιξῥέο. νἱρ5, οοέρέο. δγήαπι. Τοῦ. 
ΧΕἼΙ, 9. προσήκατο ὁ ϑεὸς τὸ πρόσωπον ᾿Λκὐβ, αὐἀπιξεέεδαέ όμως 
7αοέοηι χοδὲ, δ. 6. ἐπιθγοθαϑίοχιῖϑθ οὲ8 γαέξογιογι λαδιῖέ. Ῥλα» 
ΨΟΓΡΈΠδ προσήκατο, προσελάβετο, προσεδέξατο. 8ὶς “4εὐξαπι 
ΨΌ. Η. ΙΧ, 5. τοὺς δεομένους προσέετο. 

ΠΡΟΣΚΑΘῊ ̓ ΚΩ2, οοπροπῖο. 1 Νίδοο. Χ, 59. 5εὸ. 
Οοπιρὶ. εἰς τὴν προρκαϑήκουσαν δαπάνην τοῖς οὐίοις; 2: σον» 
μέδηξοτι 861 πιεσοϑδαγξιπι δα μαϊάτω 88οτῖδ, 06 πὶ 4] δὲ ἐπιβαὶ» 
λουσαν ΔᾧὈὈΕΙ1αῖ. 146 δὰ ἢ.], Βασμοίίωπι οἱ Θγωδέμηι. 

ἘΠΡΟΣΚΑΙΘῚ ΣΊΗΜΙ,, εἶ ϑ 6} σογιδέξέμεο, ογαϊΐπο, [ϊ. 
ἕη Ροέθοέαέοπι γεαέφο. πῃ}; δέδέο, Ὦ. 1. ἐπνίέος Τυᾶ, ΧΤΙΥ͂, 11. 
προσκατέστησαν αὐτοῦ ἑτέρους,860. “2εκ. «Α΄. οἱ Οὐπιρέ. Θιοά, 
δίο, Βεδί, Ῥ. 54, 9: 6ὲ το ὕα44. Ηϊεδί. ν. 445. Α. διρίααδ: ! 
προσκαϑίστη,, ἀντὶ τοῦ ἐπολυπλασίαζε. 

ΠΡΌ ΣΚΑ͂ΠΡΟΣ, ἑἐεπιρογαγέμδ, αὐ ἐσπὲρεθ εἴμταπε. 4 
-δοο. ΧΝ, 2. Οομξ, Ζοχίοοηυ Ν. 7. 5. ἢν 

ἰ ΠΡΟΣΚΑΙ 4, αὐεέγο, αἀδοοπαο. τὴ πῦυη Ἡμῆρ. ἃ την, 
ῬΡΟϑέαγ ΠΟ πιά. 3 Ῥαν, ΧΧΙ͂Χ, “8. τὲ ἰάοδα ΓΤ ἴα πθοῦξ 
καύει τοοῖλυβ προσεκύψει Ββαθέηϊ. 

ΠΡΟΣΚΑΖΟΜΑ͂Ι ΚΑ΄ ΘΕΡΊΑΙ ΝΟΜΑ͂Ι, ̓ φοοεμρον 
εἰ οσαἰεῆο. 2 τι, φαΐεο. Ἐδεοῦ. ΧΧΙ͂Υ, 11. 

: ΠΡΟΣΚ.“44Ε ΌΜΑ,, Ρ888. εἴ παι; αὐρδῥοιν ἀΟΟΔΥ̓ ΕΟ, 
φοοο, αἄνοοσο αὐ πιε. ΜΊ3.). Ψεηῖο. Ἐδ1}. ὙΠ, 1. μαρδοχαῖος 
προσέκληϑη παρὰ τοῦ βασιλέως » Νίατδοοδμδουϑ “οοονϑέέμμ8 ἐγαΐ 

᾿ δά τορεῖὰ. Οοπῇ, ἃ Νῖδοο. ΙΓ΄, ὃ. ΧΙΨΥ͂, 5. - ἼὮΠ. ὔγπηπι, δὸ 
ΤΧΧ ΤονΡ. ΧΙΧ, !χγ. προσεκαλούμην͵ δὲ κολακεύων; κί. 
ογαδαπι. ( Οοἀ. Ἀερ. Βαρεῖ προσεποιούμην;, ᾳυοά νδήθπι Ρυϊαὶ 
Τλέεπιθ Ὁ. 7. ἸΠ]Π πὰ ὁχ ψϑτδ. «4ἰε:. ρμοιϊταπι., Α.) ΙϑΘρετγαπὶ 
ΟΠ, 8. Π25, Ργδοδβ, Ὠδῖα 12 ΒΩ παι βρη βοδὶ ἴῃ Κα] 
ογαγθ ν6] διρρῥέραγδ, 8εἀ πιϑεγεγ. -- ΜΆΩ» ΤΌσον Θεα. ΧΧΥΙΠ, 
1. προσκαλέσάμενορ δὲ ᾿Ἰσαὰκχ τὸν ᾿κακωβ, ΨΟΟΩΠ8 Αὐτβαι αὐ 86 
Ἰβδδοὺ ἰδοοόῦιαι, 146 εἰ Ἐφ. ΤΥ͂, 6. Ῥεον. 1Χ, 1ὅ. 1 88, 
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ΧΧΥῚ, 14. τοδροπᾶοι Βεδτ. δα 566. ὉΝ, ρῖ, αἱ Ἰδΐ, αὔρα 
φαγδ; φοξαὶ οἰαπιαγο αὐ αἰέφιοτ ἢ 1 οἱ λοιποὶ Βαθδηῖ βοᾷν 
σερὸς τινά. ἴον, ΧΥ͂ΙΙ, χά... ϑάνατον προσεκαλεσάμην πατέρα 

ου εἶναι, υλοτῆθπι" αὐἀνοδαδαπι, ἑ βᾶῖδσ ἀπεὺϑβ 6886ῖ, Ιοεὶ. 1Π, 
“22. εὐαγγελιζόμενος ν6], οὐ 4}}1. εὐαγγελιζόμενοι,» οὺς ὃ Χύριος, 
πιροσκέκληται; ΘΥΔΏΡ ΘΙ ἴυπι ΔΩ Παλδηϊθδ, 4008 Ἰοκιπῦβ φῳρ-- 
«ανὲς, Αὰ ᾿πὰῦο Ἰοοὺπι Δ] 1 ἀϊ᾽ νἱ ἀοἴυτ Αοῖ, ΧΥ͂Ι, το. ὅτο προσ- 
αέκληται ἡμᾶς ὁ" Κύριος εὐαγγολίσασϑαε ὶ ἀυτοὺς, 4υ1ὰ νοῦύᾶνῖξ 
χιὸ8 608, υἱ ΦΥ̓ΔΩρε]ΐαπι 1118 ρταθάϊσατοπιθθ, Απιοβ. Ὗ', δ. 
εἰ ΙΧ, 6. προσκαλούμενος τὸ ὕδωρ τῆς ϑὰλασσης. πο οδάπε 
δφυδπι ΠΙΔΤΙδ. - πὴ, οδνέαπι 6δοβ. Ἑχοά. 111, 18. οἱ Υ͂, 8. 
ὃ ϑεὸς τῶν “Ἑβραίων προσκέκληται ἡῤιᾶς, ἴ)οιι5 ἨδΡταθοταπι νο- τ 
'οανὶξ ποδ. ἴπ αἰτοσθδ ΙοοΟ ποῃ νἱἀοπῆυτ Ππ Ὁ δὲ μὴ ἰδ υτοθαι, 
Ῥοτιαυΐδδβθ, δ6α ΠᾺΡ ἜΧρ] σδβδθ ἀ6 αρραγέίξοπα εἰἰνέπα, φμα 
γηαπααξεπε ααέμπι ὁγαέ. 880. 1, 16, ἀσεβεῖς ταῖς χερσὶ καὶ τὸϊς 
λόγοις προσεκαλέσαντο αὐτὸν, 80. ϑανατον, Ὦ. 6. ἴΤΟΡΟ Τεπιοῖο, " 

᾿ πιρὶὲ διεὲθ ἐπιρὶδ )αοεὶΐε σὲ «ἰϊοεὶδ ἐπέογεξιπι δὲδὲ ραγανέ. -  1ὰθ 
ΦΠΡῚ κολαχευω.. 

ΠΡΟΣΚΑΡΤΕΡΕ' 2, σοπξογέο, ἴξ. 7ονέξεον Ῥεγδόψεγο, : 
»οτγάμτγο, οοπδίαπέον ααδιέπι, Ρδ᾽πιαηδο. ΡΊπηἢ Ἡπδρ. ΘΟ ογέο, 
Φοηϊίγπεο πιδ. Νυπι, ΧΤΠ, 21. προσκαρτερήσανεες λήψεσϑε ἀπὸ 
«ὧν καρπῶν τῆς γῆς» αγείον ΡδΥϑεν γα πὲ65 Δοοῖ ῥίοτῖα ἀκα ἔτυσεϊ., 
Ῥυδβ ἴετγδθ. ϑωϑάηπ ν. 7. οὗτοι προσεκαρτέρουν ἐν τῇ οἰκίᾳ ᾿Ιωα- 
διεὶμκ, Βὲ οοηδέαπέον ἀαὐἰδναπὲ ἰὰ ἄοπιο Τοαξκίη), δε: ΤΡ ΘΒΗΘΩΣ 
Φαπὲ ἀοαϊαμι, Οομξ, Ζεκ. Ν. Τ', 35. ἢ. ν. ' 
᾿ ,. ἘΠΡΟΣΚΑΤΑ Δ 417718.4' ΝΩ,,-ἐπδρον οοσμρο. Το Οα58. 

φ. 352, ὅ7. Ἠεῖπι, Τα! ἢ. 11, 20. 860. οσά. Αεα. δεἀ χεοϊλιδ 
Ἰερίευτν ἴῃ Ζζαξ, προκαταλήψῃ. 

ς ΦΡΟΣΚΧΔΑΤΑΜΖ 142, ἐπδιρον γοϊδμφιθ, ΤῊ, ἄπ, 
Ἦ!ΡΆ. ἃ “."». Εχοά, ΧΧΧΥ͂Ι, 6. 

ΠΡΟ ΣΚΑΥΙΑ, αὐἀμϑεῖο. Υ3 ῬΙΏ. οοπέγαλο. Τοοϊ. ἹΥ͂, 
6. Νιαδυπ, ἘΠ, 11. οἷς πρόσκαυμα χύτρας. 1τὰ έδίωθ.. ϑρᾷ ἱπ. 
πἴτοαυε Ἰοο9 ποπ βίηραϊα σοῦ βδουπᾶσμι ογΐποηι βρθοῖδπ δα 
δαπῖ, 8604 τοῖδ' ἔοτπι]α “ἽἼΤΜΕ ἥν, σοπέγαπεγεε ξωδέψέποπε,, 
668 Ραΐϊογσπι, ουΐα5 ΒΘηδαπι βὲιϊξιαἀτιθ ΔΡ 0118 ἀἀιιδία 46- 
αυτοῖα ΘΧΡΓΟΒδασυ ΤΙ ΧΧ [πτ|. ΑἸΙὶ 608 16} 1888 ῬΟΙ͂ΘΩΣ ἼΣΞ5, 
Ζεῖ ὠγεαΐο οἰέαο, ἱ. 6. οἰέα αὐωδέα. 

ΠΡΟ 'ΣΚΕΜΖΙΑΙ, ααϑέξιεθ δειπι, ΕΑ ἀὐδνδς γηδ, 
ἅτ, οὐδαξέιδ δώπὸ, αδϑοσίαζεδ᾽ δέγγὰ, αααοῖτι8 ΩΣ αὐλαογόο, 
“οοοῖο, ξανεο. "Δ, Ῥογορνέποῦ. Επχοά. ΧΕΙ, άρ. ὁδο. οοὰ.. “ες. 
πδὶ τα ργὸ τῷ προσκειμένῳ ὨδΡέῃϊ πιροσελϑόντοο. 1,ονῖτ, 
ΧΥῚ, 20. ὁ προσήλυτος, ὁ πρὸ κείμενος ἐν ὑμῖν, Ῥτοδβοϊγίαϑ, 
4υἱ ααϊμπαὶδ 86 νοδῖδ. Ὑιάο δὲ Τὸν, ΧΙ], 8. 1οε. ΧΧ, 9. 
ἜΖΦ6ΟΒ, ΧΙ, 7. - Ῥ31, αὐλαόγθο. Ἰοβ. ΧΧΊΙ, δ. προσκεῖσϑαο 
αὐτῷ, πάβαοργονο 1}}1. -- ῬΔῚ, ψεσΡ 16, αὐρασγοπ. οπῖ, ΤΡ, 4.᾿ 
ψ μεῖς. δὲ προσκείμενοι κυρίῳ τῷ ϑεῷ ὑμῶν, νοβ δοῖΐειῃ ἀὐ ο εν δ,νει: ̓  

͵ 

268 Ἰλοταῖπιο 1)60 νοϑῖχο, Ὦ. 6, » οοπιϑίδεῖος Ρὶϊἰλ Ἰϑυαι, διρλάαδ: 
ι 

- 
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δἄδοστο τεοῖα πρόσϑεμα ἄϊοὶ ροΐεβξ, Ια. ἡ 7 ΠΣ : 
᾿ ᾿ : νυ 

.. 146 εεὲ τς μὺὸ αἀαξείοπὲδ 8. ἐπϑ8ν ἑζοπὲσ ποῖϊο ἱπϑβῖ. γ' 7 

χ7. Οαπι. Υ͂, 14. διιάαε: ἢ τρίς πύου, 

: ͵ : προσϑέμαν Τ᾽ 
2 “1 Βεσιν 

προσϑέματα, τὰ πυγιαῖα, Ὁ νἱὰ, δορί; "" ἊΣ». δ. Ἢ, 

ΠΡΟΣΘΗ ΚΗ͂, ἰάουας πον . ὍΝ, ἷ ὑσχεῖσϑας αὐτὸν 

Ι, 19. Ἀδεδροχῖῖ οτἱρ τί θ.. δεῖν κα δέ νὰ. πο 8 θϑῦπι 

᾿φηπδχ δ διεΠε,. - ὨΛΒΌΪΣ ῬΑΤῖ. Ἰμε " ἣν ἘΠ ΉΒΕΙΟ Ριοῖδ.. 

οααϊέαπισπέα. «41. Ἰὲ. ΧΥ͂, ὁ τ ἊΝ ΝΣ
 .1. ᾿ἀ νότοι, ἐμ 

᾿ ΠΡΟΣΘΑ2)' ΒΏ, ἐπδῆρονῦ ᾿Α Ἦδθδι .Ρ. 6. Ζοδῇ τὰ 

Ῥγόπιο. Νυπι. ΧΧΗ͂, 26. Φ ἐμ Ξε ΡΝ ξοτταιϊα, 

ὙΠΡΟΙ ΣΘΑΙΨΙΣ, ΟΡ ἼΣ «41. Εχοά Χ' ̓ήκον ἐξ Τ. 

[ΚΖ αἱ. αὖ «““αἰοπο οοἸϊαῖααι 5 56 γοΡἕδ: πδὶ εἱ ἘΠΑΝ ̓ πονηρία 

ΠΡΟΣ, ἘΜ47,. τ
ὶ ͵ἦ αρὸ πιέ. ἼΣΗ Γ

ΝῚ " Ἐ5Ὲ} ᾿πούξειεαν
 

Ἑχοά. ἢ], τ9. αδὲ ταν  "΄ς πρὸ ἡ} ΡΠ ΕΟ οσ 05 

ται, Ὦ. 6. αἰπιξέέοί, Ρ λαοῦ. ΧΙΥ, “24. ψυχικῶ ᾿; ωαβ, 86- 

ΠΠ ἢ ΠΡΟΣΙΈΜ “2 4άΐμε γαῖ, [τ οἵ ΔΝ Τ ϑ 0 γὲ δορα 

ΧΕΤΙ, 9. προσῆκε ,κ ερσέκξετο ἀντὶ τοῦ; προσεῖ
 γαάταεα νου τα 

7αοίοπι χοδὲ, Β. “"“ μποίαῖα, 6 Οδῃ68. ΧΧΧΙΡ τ ͵, Θουκυδίδης 

φογέπεβ: προς. ΤΆ}. 
εογντοαΐ »εϊοίπα 9. 1ὰ προσέγω- 

͵Ό. ΗΟἸΧ,5, ῬΑ γίατ. ρωἑ
οιϊδξ, Ἑπεοῖ ΧΠΙ φυοά οαρὲες͵ 

ΠΡΟΣ ΊΩ οομῇ. Μίαες. ΤΥ, 538 ἷ ,» 18. 2ο. Υέάο 

Οοπιρὶ. εἰ κεφ Ά4 ἡ ἴάαηι, εὐολμονὶ Ἱ τὶ τ᾿ 

μὲσρέοπι 7 
ΧΧΥῚΙ, κι. - ΚΗ ἐν τι ρδα 

δὲ ῥαγέεο, δὲ 

λουσαν γ΄ κα ΔΑΥΙ, 12. 
δ Ρίστ, φμᾶθ δὠπέ αὐ σα- 

᾿ Ψ ! “οί ἍΙΟΝΝ, νοεεέδε ᾿ ξὶ : : 

ἜΝ ΟΣ Ω ἀομα εἶμπν ἐοπίογεξ, ΤαιιὮ. Χ,, 44. 

ΣΡ “ρῦξ , αάπιονεο, ὨᾺ. 

ὅσ! 1ον. ΧΧΧΊῚ, 27. προσε ΗΝ οδοιίον εἰ ϑγπιῆι. 860. 

δὲ »“ αὐπιουῖ 86 ΣΤ ΒῚ 1.8 χ8 ΎΤΉσΕν ἢ χείρ μου περὶ τὸ 

“Ψ' μ᾿}, πιφαπε 
τὐζς ΟΥΙ 160, Β. 6. οδομέαἐμδ 

χι μαι γ Ἡυσά εταῖ βἰρπι Βοπιαρὶϊ ομέαϊμδ 

“δ, μοα18. Οὐπξ, ἰπέτα 8. ν. π οτημ ΡῚΐ δρυά νϑίεγεβ 

με,Α, “ρυπέ. εἀι ἰαδεῖ τρμηνςι θοσκυνέω. 1.Θοῖϊο παϊηΐπιθ 

ἀμφί οι, οἱ Ἔρο ΤΑαβε ρον ὑνησὲν. ΑΑἰγἑδέορῆ. 7.,γ9ἐ5:». γ΄, 

ἍΜ ΠΡΟΣΚΑ͂ΕΙΏ,, οἱαιάο, οοοίμάο. «58, 
Ἱ, 10 αδὶ Ὦδδρ γὸχ Ἰοδο ὠποκλεί . “20, 1ἄδ. Οδη. 

ἧχ Τα. 6 7μδέξηὶ Ω͂. Τίαί. ς βκρήβεΝ το θη δ 6656 νἱάἀεδίυξ 

ΡΟ ΣΚΛΗΣΙΣ. ιᾶο δον Ἵν ῃ ἐὰ Ρ- 488, εἴ 
Θαῖε; 

; : . ὦ τ ἢ δι μι . ὸ κλησερ. Σ ἤμε, 4 

ρων, ἦθος ἃς καλεῖ τὶς εἰς ὃ , γι ἐΦα 8: προῦ- 

βῆ, ἤωάπρις δὲ χωρὶς τοῦ α, αὶ προκολήσθαν ἐπὶ ἤσαν: 
, καὶ ΤῊ ἐπὶ βάσανον τίνος ὠνὸ ᾿ ΠΝ ὑκο ἰσϑαε ἐπὶ διαιτη- 

β αλεσϑαι. Ἡ[εδγοῆ. πρόσκλ ΘΟΠΟΟΟΘ ΙΒ αρτυρίας το
ῦδε 

: ἐπὶ δίκη. " ᾿ ᾿ ἤσε( γχ, προτροπῆῇ, 
ἤ πρόσριψις 

᾿ ΠΡΟΣΚΟΛΜΑ'Ω, ἀρρίμεὶπο δῳ 

προσπὺλλ τομαι. ἀρρίμείπον , 1ἴ, αὐδασγογο ζαςῖο, εῇ 

εὐϑνθῆς ἸΡῊρ Ὁ ἀν περ 415 ἐμ φαδ. ἀήρ, Ἐν ν Ῥίδ, 
4, προσκολληϑήσεται 

τῇ " ΜΝ ἘΣΣῚ 
δι ἐι ΗΐρΒ. ἘΣτ αι 

: αὐτοῦ, αὐλαεγοῦϊέ ἀπχοσὶ 5086. 

ὙίΔο ἐι Ὦσδαι, ΧΙ, 22. ἴοϑ. ΧΧΊΠ, ὃ. Ἀμμ 1 “ὦ »; ὦ δ τς ΣΕ εν δὲ ἸΩ 

͵ 
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-Ξ- Ψ, 8. οἵ οοπξ, 2 εϑοϊἑ αὐναγδ. 6δαον. 110. 11. ὁ. 
ἢ - ΧΧΧΎΙ, .7. ἐν τὴ κληρονομίᾳ τῆς φυλῆς τῆς 
. Ἂς ὡς, ἰληϑήσονται, Ὦ. 6. αυϊδαὰε ἔῃ Ροδβθβϑΐοῃθ 
ἐν» ᾿.“ γιά εἴ ν. 9. Ὅσα, ΧΊΠ, τψ. Τ)θαῖ, 
ὩΣ, 5 φ, κύριος εἰς σὲ τὸν ϑαάνατον, ααἠά6- 

Ἢ (Ἢ “., φ 4» ἢ. 6. Ρεβῖθ ἴὸ αὔοϊξαέ. 'Ταά,͵ ᾿ 
' Κρ 4 “πέσω αὐτῶν, αὐλαεγοδαπέ 11118. 
“2. «, , Ὁ ᾿ς κορασίων τῶν ἐμών σεροσκολλήϑητοι 
πη έν, Ἂ 48. 2 88πι. ΧΧΙΠ], το. προσεκολλη ϑὴ 
ον...» Ὑ μάχαιραν, αὐλαενγενοέ πιαγς οἶδ σίαα᾽ο, 
΄, ὦ «ο]αδεαία αὐ ρίασέμπι αἰἐτὲσιέδοοέ. Ἐς εΟἾ. 
“," τῆς ,«ἀολλήσω τοὺς ἰχϑύας τοῦ ποταμοῦ σου πρᾶς τὰς 
κ᾿» », αὐλασγογα [αοίαπι Ρίβοοθβ βυπιϊπῖβ ἴα δαυδιηῖδ 
᾿ Ν ΟΊ ΊΡ 816, αὐλαεγέπδ. Ῥτον. ΧΥ ΠῚ, 25. ἐστὶ ᾳίλος 

ηϑεὶς ὑπὲρ ἀδελφὸν, αὐυϊσαβ πιᾶρὶδ ἀδαϊέιεα ηαϑτα ἔγδς 
“ῶπ, ἀπιοῦὸ ργορόπδεϑ δώπι, «44. Ἰ)6υῖ. 1, 7. --ἰ ΠΒυ.ς 

«Ρνορίπημαξέο, Ῥ5. 1, ΧΧΤΙ, 27. ι 
ΠΡΟΣΚΟΛΜΜΩΜΕΝΟΣ ἜΓΜΙΣ, αρρὶμείπαξιιδ δίετες 

αὐλμάενοφ. 51 πῖλ ΟΠ δ]4, 1ἄδπι. Ὥ δη. 11, ἀ5. οὐκ ἔσονται 
προσκολλώμενον οὕτως μετὰ τούτου, Ὅοπ 1ϊὰ αὐλαογεδμπέ 1111..".ὄ 

ΠΡΟΣΚΟΜΖΑ͂, οδεπαέομίωπι. ὩΡΌΘ., ἰαφμοθ. Ἑςχοᾶ, 
ΧΧΊΠΠ, 53, ΧΧΧΊΙΨ, 12. - στυϑὉ. ογεπαάλοιιπι, ΤἼδοά. ἘπΘ οι. 
ΧΙΥ, 5. - ηλ), ρίαρα. ὅγπιπι. Τλεοα. ΤΙ ΧΧ 166. ΝΠ, 14. 
- ϑῆρι!, οἰείοδέαέΐο, αϑοπιηαέίο. Αἱ. Ἐοοι, ΧΧΧΥΙΙ, 552 
Τιάμ. ὙΠ, 19. δϑίγαρ. ΧΥ͂ ΤΙ, 19. σμέκρυνον πρόσκομμα; ταῖσ 
Ὧὰ6 δοσαίᾳ εἰ οὔεπδαδ, εἴϊατα:. οὐοαδέοπθε ρεσσαμαϊ, δῖτο 
ΧΧΧΙ, γ. ϑιάαδ: πρόσκομμα, ζημία. βλάβη, σκάνδαλον.. 

ο ΠΡΟ ΣΚΟΜΩ͂Α ΤΙ ΘΗΗ͂Ι, οὔοπαίοωζωεπν ροπο. τ, 
ἐαφισιεπι ἐοπαο. 168. ΧΧΙΧ,.1. ἐν πύλαις πρόσκομμα ϑήσουσιν, 
1 Ῥοτῖῖα ογεπυέοιεωπι ροποπέ. Πἤολασίδα ᾿ὰ Βὲδί, Ον. Τ. ΧΊΡ, 
Ρ. 91. ἐβετε γώ» Ηρ. ἃ τον ἐαφιθεοτν ροηδΥ 6. 
᾿ς ΠΡΟΣΚΟΠΕΥ͂ Ω,. ργοερέοϊο, ργονέαδο. ΠΒ"ς, δρδοιεῖον", 
ὅϑγπῃπ. ἸΟΡ. ΧΥ͂, 232. προσκοπεύεται. μέρ. απὸ: φἰγοιονιδρθο 
οίαπδ πη αίηιο σίαάέμπι. Ὑιὰδ Ζοδόοξ, αὐ Ράγγπέσλιιπι Ῥ. 592. 

ΠΡΟΣΚΟΠΕ'Ω, νέαδο, βροομῖον, αϑρίοῖο. δ, ἑπέμδον,. 
δοπέοπιρίον. «4. ΝΌΙα. ΧΧΙ͂Ν, 17. Τλοορᾶν. Οδαν. ΧΧΥ, 5... 
Ἠδεγοῖ. εἴ εκ εο Ῥλανογν. προσκόπτειν, ἁμαρτάνδον, προσκο- “᾿ 
πιεῖν, προβλέπειν. ἴῖα δπῖπι Ἰοροιαάσαι εἴ, ὁ ὃ. ἥν 

ΠΡΟΣΚΟΠΕΣΙΣ, ρῥτγοϑρϑοξῖο, ρῥγονίβῖο, οορεσηραξῖο. 
δλθν, οἑδαγὶδ τππαίμείπα, δ60. αἰῖος πιαξέξπιιηι ἐσπεριι8. «Αἴ4τε. 
Ἐδθοῦ, ΨΙ1,.7γ. 10. 1ἴὰ ἱπιεγρτοῖαϊιβ δεῖ, αυδϑὲὶ δϑϑεῖ ἃ ΕΝ. 
Ἐτίαπι ϑγπιπιαοῆμα δεοιῃ άπ ΟΣ ͵ξδγοτγπιεσ ψατῖϊς ἐπϑρθοέῖο, 
τὸς δὰ Β. 1]. 22οπέΐ. οὐ Ῥγχιδέμπι ἐπὶ ἔγαρπι, μοίξς πεῖ. ΟΟ, 
Ῥ' 97»... " - 

ΠΡΟΣΚΟΠΤΩ, οὔεπάο, ἐπερέπιρο. Ἔω3η, τάεαι, ϑγῦιπε. 
Ἐ5ῈΧ, 4, ὑϑί ρτο προκοψάντων τϑροπ θη ἄθπι εβὶ προσκοψάντωνο ᾿ 
ἰὰθ βῃρτα 8. γ. προκόπτω. - 13.,. ἐπιρίπρογ οἤοπαᾶο, ΤΟΥ͂. 
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. φεροσκείμενοι, οἷον κολλώμενοι, προσεγγίζοντες. -- ἼΣΗ, ϑοοέϊεδ, 
Ἐκ εοΒ. ΧΧΧΥ͂Ι͵]Ι, ,)6. τοις υἱοὺς ᾿]σραὴλ τοὺς προσκειμένους 
πρὸς ἀὐτὸν, δΙοΒ ἰβταεῖ, αυἱ σαῤμηχεγμπε 86 1111, ὙΊιἀ εἴ νι 
90. - ὨΝ Ὁ ΡΙυσ, σαϊδοίξοπεα, σοριαέέοπδδ, ἃ 2. ι Ἄερ. ὙΠ, 
20. - ΝὟ ΡῚΒ. ἐπιρίεοι. Τ θαι. ἵ, 56. διὰ τὸ προσκεῖσϑα: αὐτὸν 
δα πρὸς κυρίον, ᾳυρά δέμαϊοδιιδ ε8δέ εοτυν, απ86 δὰ Ποῦπι͵ 

᾿ῳ φῬοτιληδηῖ, ἢ. 6. ᾳυοά αδοέώμιια νεὶ ἐοΐμ8 ϑδῖ ἴῃ ϑιυάλο ριεῖδς, 
416 δΔάνοτευδ Ιλ θιπι. Ναπι τὰ πρὸς τὸν κύριον Ὦ. 1. ρέφέαέεπι ἐπ 
δωπι ποῖαῖ, πὶ δρυά “οοογαίεηι δὰ 7)επιυπίο. Ρ. 6. Το, τὰ 
ΤΕ ἔρις ϑεούς. Ἑδιᾶάεπν ποιίοηραι μαδδὲ 4υοαπ6 ἔοτπιυ]ᾶ 

ΘΡσ. πὲ ΠΝ δε, Οὐοηξ, Ζέδολόγεπι 46 Κεγ865. ΟΟ. ἡ. Τ. 
Ῥ. 116. - [5525 23, σογαπι ξαοίφόμδ. Αἰ. Ἐποά. Χ, 10. πονηρία 

᾿ φροσκείται ὑμῖν, τλαϊῖτῖα ἀάλαογδέ νΟΡ18: υ0]1 8111 Πἰρτὰ προκειταϑ 
Δαθεπῖ, - πὴ} ΝΊΡΒ, ααὐέμπρο πιο. ἴε85. ΟΕὟΙ, δ. εἰ 6. -- γα 

͵ . Ω ᾿ -- ε ΝΙΊΡΒ. πέέον. Νιυμι. ΧΧΙ͂,. γ ὃ. πρόσκειται τοῖς ὑρέοις ωαβ, 84- 
ἄδοοι βηΐθυ8 ΜοΒΡ. 2 Νίδοο. ΧΙ, 24. ψυχικῶς τῷ ἀνδρὶ προσές 
φίξέτο. Θκ ΘὨΪΠΟ Ψ|τῸ αἰδαϊξέμα αγαέ. Τῖα εἰ Τλωογα αἶα νοτθαπι 
ὭΒΌΣΡΑΡΙ. ϑιζαάαδ: προσέκειτο ἀντὶ τοῦ προσεῖχε. Θουκυδίδης 
αἱ (ορΡ. ο5.).. Οοπῇ. ποίαῖ α Οεπε. ΧΧΧΊΤΥ͂, 5. ἴπ προσέχω. 

᾿ ΠΡΟΣΚΕΦΑ ΔΑ7ΟΝ, εοννοαΐ, ρωνίπαν,. φυοα σαρὲεὲ 
᾿ φωῤροηΐξων, Δ} ΡΙΌτ. ρι νι, Ἑπεοῖ. ΧΙΙΙ, 18. 20. γίάο 

’ 
εἰ 5 Ἐδάτ. 171, ὃ. εἴ, οοπέ. Μᾶατο. ΤΥ, 38. ; 

ΠΡΟΣΚΕΦΑΖΗ͂Σ, ἰἄοπι. Ὠλώμ 5 ΡΙΌτ, ἔροα οὲ ραγέθ5, μδὲ 
δαρμέ δε. 1 ϑπι. ΧΧΥ͂Ϊ, χα]. - Ὠἴσδ ραν. φάθ δεπέ αὐ σα- 
Ῥωέ, τι ϑα. ΧΧΥ͂Ι, 12. ἥν, ᾿ 

ΠΡΟΣΚΗΝΙΟΝ, νοοεξδιῖμπι ἐοπέονίξ, Ταάιιἢ. Χ, 44. 
ἜΠΡΟΣΛΔΧΙΝΕΩ, αὐπιονεο. [α}3. οδοιῖογ. ϑγπιηι. 860. 

τοᾶ. Οοἰδενέ. ἴον. ΧΧΧΤΊ, 25). προσεκίνησεν ἡ χείρ μου περὶ τὸ 
στόμα μουγ δάπιονὶξ 86 18 Π118 τιδᾶ ΟΥΣ π|60, ἢ. 6. οδσμῥαἑμό 
διὲπιὶ πιαγμην πιθαπι,) Πα οταῖ βίρπ; Βοπιαρὶΐ δρυᾶ νϑίθσεϑ 
δΔο δἀοχαιίοΐβ. Οὐμξ, ἐπέτα 8. ν. προσκυνέω. 1ωΘοῖ10 χπαϊηΐπιθ 
ἀπορία. “Μοπεξ, 6ἀϊ Ἰυβθῖ: προσεκύνησεν. Αἀτγδέορῆ. 1,γοΐδέν. ν΄ 
427. ϑολοῖ. εἰ Ἐσοῖδδ. ν. 256. Στὰ 

ἈΠΡΟΣΚΔΣΙ Ὡ, οἷαμάο, οοοίμαο. “3Ὁ, ἰάδα. Οη. 
ΧΙΧ, το. υνϑί Βαθρ γὸχ Ἰοοο ἀποκλείω τοἀάᾷοηα 6686 ν᾽ ἀδιυξ 
ΤΙΧΧ Τπιῖὶ ὁ “μδέϊηὶ 1. Τιαΐ. οσ. Ἰτγγρλ. 7μά. ». χ58. εἄ. ανίδ. 

ἘΠΡΟΙΣΚΛΗΣΙΣ. Ὑιᾶδ 5. ν. πρόκλησις. ϑιξάαδ: προῦ- 
κλήσεις, πρὸς ἃς καλεῖ τὸς εἰς δικαστήριον ἢ βουλὴνν κλητῆρας 
ἔχων. προκλησις δὲ χωρὶς τοῦ σ, καὶ προκαλεῖσϑαε ἐπὶ διαιτη» 
τὴν, καὶ οἷον ἐπὶ βάσανον τινος ἀνδραπόδου, ἢ μαρτυρίας τοῦδε 
εἰνὸς βαλέσθαι. Τοογοῖ. πρόσκλησις ) προτροπὴ, ἢ προσριψιῷ 
ἐπὶ δίκης. ὦ 

ΠΡΟΣΚΟΜΜΔΑ'Ω, ἀρρίμειπο, ἴἴ, αὐλαόγόνα ζασῖο, εῇ 
φροσκὺυλλιομαι. ἀρρίωξέἑπον, Πγπιδέοῦ αὐλαογοο. ὥρα ῬΙδ. 
φμάονο. Τιον. ΧΤΧ, 31. -- Ρ51: ρυϑ ιν Η8] ἐς Ηρ. Οδη. 11, 
34. προσκολληϑήσεται τῇ γυναικὶ αὐτοῦ, αὐλαογοῦέξ ποσὶ 5886. 
Ὑιάα οἰ Πθυιϊ, ΧΙ, 22. 1ον. ΧΧΙΙ, ὃ. Ἀμμ. 11, “5. “44. οὲ 

Ι! 
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ἸΧΧ Το». ΧΙ, 8. δὲ οομξ. Ταφοῖεὲ αἰἴναγα. αν. 11}. ΤΙ. 6. 
25. Ῥ. 167. Νυκι, ΧΧΧΥ͂Ι, 7. ἐν τῇ κληρονομίᾳ τῆς φυλὴς τῆς 
πατριᾶς αὐτοῦ" προσκὺλληϑήσονται, ι΄. 6. 4υΐϊδαπο ἴἢ ΡΟδββθβϑίομθ 
τὐῖρυ δ ραΐδεηδο πιαηθαΐ. Ὁ εἴ ν. 9.. θατ. ΧΙ, ιψ. Ὥρθυτξ, 
ΧΧΎΥΤΙΙ, 21. προσκολλῆσαι κύριος εἰς σὲ τὸν ϑαάνατον, ααῤαθ- 
γεγο αἰδὶ 7αασξαὲ {2968 πλοτῖθῃι Β. 6. Ῥϑδῖο ἴο αὔῆοϊαέ. ! Τυά.͵ 
ΧΧ, 45. προσεκολλήϑησαν ὀπέσω αὐτῶν, αὐλαοτεδαπέ 11118. 
ἈσιΝ. Π, 421. μετὰ τῶν κορασίων τῶν ἐμῶν προσκολληθητον 

, πιᾶπθ δρυᾶ Ρ61188 Ἰηβ88. 2 884π.. ΧΧΙΠ, το. προσεκολλη ϑὴ 
ἢ) χεὶρ αὐτοῦ πρὸς τὴν μάχαιραν, αὐλαεγεγθέ πιαπι5 οἴμδ ρἰαάο, 
Ἡ. 6. γπαρι8 θέω8 ἀεἰαδεαΐα αὐ ξἰαἴξμπι αἰγερωέσαθέ.. Ἐ ΦΘοὮ. 

᾿ ΧΧΙ͂Σ, 4. προσκολλήσω τοὺς ἐχϑύας τοῦ ποταμοῦ σου πρὸς τὰς 
πτέρυγας σον, αὐλαόγονα ζαοίαπι Ρἴϑο68 βΠυπιιηῖβ ἴὰϊ δαυδτηΐδ 
ἴ018. - ρ51,. ψοσθα]ὸν αὐλαογέπδ. Ῥτον. ΧΥ ΠῚ, “5. ἐστὶ ᾳίλος 
προσκολληϑεὶς ὑπὲρ ἀδελφὸν, δνυϊοὰβ χηδρῖ8 αδαίές ἀαατα ἔτδς 
ἴετ. - βῶτ, ἀπιοῦθ ργορθηβμ8 διέπι, «(φι, Τγθαῖ. ΨΗ, γ. πἰσϑᾶρυ, 
αρρνορίπημαΐξὲο, Ῥ8. Ρ ΧΧΤΙ, 27. 

ΠΡΟΣΚΟΛΜΜΘΩΜΕΝΟΣ ΕἸΜΙ, αρείμείηαξιιε, 8ιεῆπ 
αὐλμάσγεφ. Ῥ5Ὶ πγὶ ΟΒ Ια, ἰάθπι. Ἰδῃ. ΤΙ, ἀ5, οὐκ ἔσονται ὦ 
προσκολλώμενοι οὕτως μετὰ τούτου» ὍΟπ ἰἴα αὐλαξρεῦμῆξ 11." 

ΠΡΟΣΚΟΜΩΑ͂, ογεπαϊοιζιπ. ὩρθΘ., ἰαφιομδ. Ἐς χοῦ, 
ΧΧΙΠΠ,55. ΧΧΧΙ͂Ρ, 12. - τῶ, οδεπαϊτοιέιτι, ΤΑθοα, Ἐςπ6 ἢ. 
ΧΙΨΝ, 5.3 32, ρίαρα. ὅγπιπι. Τἀεοά. ΤΙ ΧῚΧ Τε:. ΠΙ, 1ά- 
- νηρῶ, αεέοδέαέϊο, αδοπιπαξξο. ΑΔ. Ἐ ΘΟ. ΧΧΧΥΠ, "25. 
Τα, ὙΠ, 19. ϑίγδρ. ΧΥΙ͂Ι, 19. σμέκρυνον πρόσκομμα; πιῖσ 
πὰ μόδοαέα οἷ οὔδηδαε, οἴη :. οὐ οαδέογιθδ ῥεοσαπμάϊι δ:τ.. 
ΧΧΧΙ, γ. διίάας: πρόσκομμα, ζημία. βλάβη, σκάνδαλον.. 

, ΠΡΟ ΣΚΟΜΩ͂Α ΤΙΘΗΙ͂Ι ᾽ οὔεπαϊ οιμέμεπε Ροπο, υ, 
Ἰαφείσιεπι ἐεπάο. ἴ685. ΧΧΙ͂Χ, 21. ἐύ πύλαις πρόσκομμα δηοϑθ σις 
ἴῃ Ῥοτίϊθ οὔεπαέοιεωπι ροποπέ. ΠΗ ολαοῖξα τὰ Βιδέ. ΟΥν. Τ. ΧΙΥ, 
Ῥ.- 91. 6Βεσγῖ γ15 ΗιρΒ. Ά 5» ἐαφισιεπι ροπδγε. 

ΠΡΟΣΚΟΠΡΕΎΩ, Ῥγοερέοξο » Ῥτονέαθο. πΒ'Φ, δρεοειῖον. 
ϑγπεπι. ἸΟῸ. ΧΥ͂, 22. προσκοπεύεται. Κρ. Βεπὸς: οἰγοιομεδρε 
οέαπϑ τπαἰέῃι6 σίαάδωπι, γιά6 Ζοῦδερξ, αὐ ῬΑγγπέολεπι Ῥ. 592. 

ΠΡΟΣΚΟΠΣ'ΏΩ, νέατο, δροομῖον, αϑρίοο. «ΝΩ, ἐπέμεονς 
δογέεπερίον. «“Ἥ4:. Νύμε. ΧΧΙ͂Ν, 17. ΤἈθορῆν. ὕλαν. ΧΧΥ, 5... 
Ἠεεγοῖ. εἴ εχ εο λανοῦ. προσκόπτειν, ,ἐμαρτάνθον . προσχκο- “᾿ 
σεξῖν, προβλέπειυν. Τα δηΐπι Ἰεροπάσαι εδ8ῖἴ, 

ΠΡΟΣΚΟΠΗΕΣΙΣ, Ῥτοδρεοίϊο, Ρτονίβο ᾿ δορέφββδάνῥυ, 
ἀλλ Ἐς, οἑάαγίδ τπαῤμεΐπα, 860. δἸῖοα πιαξιέξπιιι ἐσπιριι8. «4. 
ἘΞΘΘὮ. ΨΙΙ, γ. 10. 1 ᾿πιογργοῖδιτιβ δεῖ, αυδϑὲὶ δβϑεῖ 8 ΠΕ. 
Ἐπίδιι ϑγπιπιαοῆμεδ δοουῃ ἀστι ίογοπγπιιπι ψοταῖῖ ἐπϑρθοξϊο, 
γιάρ «δα Β. 1. 272οπέξ. οἱ Ῥγιϑέωπν ἐπ γαρηι. μοίέέ- {πεὲν σσ. 

δη᾽.... 
τ ΠΡΟΣΚΟ ΠΤΩ, οὔεπάο, ἐπερέπιρο. νυ η, ἰὰδος ϑγικα: 
Ῥ-ς ΕΧ, 4. υδί ρτο προκοψάντων τΘροτιθῃ ἀυπι 66ῖ προσκοψάντων. ᾿ 
γιὰθ δαρτα 8. Υ. προκόπτω. -- Ν}5.. ἐπιρίπβο, (760. Ρτου. 

᾿: ς ᾿ 



“ 
᾿- 

488 ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΙΣ --- ΠΡΟΣΚΥΝΕ 

ΤΥ, 10.) οὐκ οἴδασι, πῶς προκόπτουσι, ᾿πθδοΐῃπξ, αποπιοᾶο 
ἐπιρίηραπέ. δῖο οἰΐδηι δῖπα σᾶϑὰ ποπΐηἷδ ἸΒΌΓΣΡΔΙΩΣ - -ϑέγας. 
ΧΙΠ, 27. ΧΧΧΙ, 19. Ἰοῖ. ΧΙ, 9. εἰ Μ' «“Ἱπέοπέπο Ὑ], 20. 
ΤΕ υγδιωη δὰ Ἀοια. ΧΙΝ, 21. Ῥ. 2γὃ. -ῆ23, αοο ρεάετῃς 
ἐπιρίηρο. Ταὰ, ΧΧ, 52. προσκόπτουσιν ἐνώπιον ἡμῶν; ἐπιρέπισερξ 
ΦΟΤδ ΠΟδ18. 5, ΧΟ, 12. μηποτὲ προφκόψὴης πρὸς λίϑον τὸν 
πόδα σου» Ὧ8 φυδηὰο οὔεπάαι δα Ἰαριἄϑαι Ρδάσπι ἴθι. ϑμξ- 
ἔα: προσκόψῃς πρὸς λέϑον τὸν πόϑα δου, ἀντὶ τοῦ προσπταίσῃς. 
τὸ σμεκρύτατον δὲ διὰ τοῦ προσκόψαι τῷ λίθῳ δεδηλωκε. (τον. 
111,23. ὁ δὲ ποῦς οὐ μὴ προσκοψῃ» Ῥ68 δυΐειι ἴα. ἀμ ἐπι- 
Ρίπραί. Τετο. ΧΠΙ, 16. πρὸ τοῦ προσκόψαε πόδας ὑμῶν ἐπ᾽ 
ὄρη. Οἱ λοιποὶ 566. ῬτοσΟρ. ἔπ Οαὲ. Νο. ὭὍσυες. ΧΧΥΊΗ, 45. .-- ᾿ 
ΠῚ; ἤδγο πιο. ἴδοι. 1Π], 4, προσκόψει τὸ παιδίον πρὸς τὸν πρεσ- 
βύτην, Ὦ. ὁ. Ῥᾷον σοπῖγα βϑυϑῃ ἑηϑοίθηϊον 86 ρογοί, Ψιάεπτυτ 

. ἈΟΏ.1]}18 16 ρ 1686 ἢ"), δέ 7έενῖεέ, 4πο4 ἴδηιδ τ: ὩΟῸ Ορα8 
6686 νἱάείυτ: πδπὶ προσκόπτειν, αἱ 1Δῖ. οὔεπαάδγα, ϑϑιάετι 
ποῖϊοπδπι τηδδρλοτίοαπι ΒαΡοῖ. Οοηξ, ϑολινεὶσ λαεμδερὲ Ζες. 
Ῥοὶγδ. 8. Ὦ, ν. δ8ὶ:. ΧΧΧ, 2. ἕνα μὴ ἐν τῇ ἀσχημοσύνη αὐτοῦ 
σπιρουσκόψῃ. Π6 τυτρίτυδίηο δῖ βαριτιῖθ δῖυβ πεαέμπι ραΐῤλατὰς 
εἰ πιὲδον ῶαθ, 860}: π6 ἱρπουιΐπίδ οἴ ΕἸδὲ οἐέ οὔοπδέοπε, Ὑ1ὰθ 
δὲν, ΧΧΧΙΙ, 241. εἱ οοηξ. Ἀοπι. ΧΙΨ, “2ι. οἱ Κξονδεϊξλ Τλιεϊοὶ. 
5. Ῥ. 11, ο. 586. ΤοΡ. ΧΙ, 1ο. προσέκοπτε, ἔετα ἴῃ 60 γαῖ, υξ 
Ῥτο]ρδγεῖασ. Οοπῆ, ν᾿. 1}. . 

ΠΡΟΙΣΚΡΟΎΣΙΣ, αἰῥέδέο, ἐπεραοεῖο. ὉΡΙ, δαφιόειϑ. “ζει. 
Ῥτον. ΧΧΊΧ, 6. 864 ᾿Δφμῖϊαε ψοσϑῖο ἢ. 1. ροεΐηϑ. ϑγπιπιαοΐο 

ὙΠ ΤΕΣ ἸΡΕΡΒΕ 2) 61 ϑδγπιπραοδὲ προσκομηα “φυίδαε τοἀἀοπάυπι νἱ- 
οἴου Σ, 

ΠΡΟΣΧΡΟΥΎ Ω, αἰιέαο, ἐπιρίηρο, “ρμῖρο, σοπέγα »}ιΐ40. 
ΤΑΣ ΗΙΡΒ. ἃ πῆλ, ργοάίγθ ζαοίο, 'ϊ. ἀγέπιρο. Ἰοὺ. ΧΙ, τδ. - 
ΠΝ ῬΙΒ. σίρπο, ̓ ἰδδέρηο, ν. οὐ σλάγαοσέεγέδιια. “4. 1 δι. ΧΧΙ, 
15. προσέκρουσεν, Ρμέδαδαέ. ᾿οβετααι δ". Ψιᾶο οὲ ϑις. ΧΙΠ, 
5. ἃ Μδοο. ΧΤΙΗ͂, 19. 

᾿ ΠΡΟΣΚΥ͂ΝΕ' 4, ᾿οϑοιῖον,, ἘΤΕΞΒ , “οἷο, 5εδηκέδϑε ΡΞ 
ΤΌΤ, ὉΔῚ ἩΙΔΡΒ. ἃ Υὐλ5ν ἀρργορέπφμαγα ξαοίο. το. εἰ ΤΟΧΧ Ταά, 
ΨΙ, 19. προσεκύνησε. 86. νοχ ΒΕΡγΥ. οἴξδπι οὔξενγε ποῖδϊ δάδο-͵ 
48 ἄς φμέξι γεϊρἑοδο ἀϊοίϊυν, δα ἀπδᾶι ρετγιῖποε ΤΟΣ προσκυ- 

ψεῖν. ϑοπεῖδγο ἴῃ “Ρ. αὦ ἐϊδεναί. Φ΄. Τ΄ ἐπεεγρνυσέαέ. Ῥ. 208. 
ΒΏΒΡΘΟΙΑ 6δὲ μδθο Ἰθοῖῖο, 4086 Δοΐοηι δολαγίεπδογρὲο ὯΘ πὰ ἴδπι 
πορηροηϊὶα ᾿ἰδσατέοτασα πῖδ]6 ἀδεοτ δοπείῃμα γϑυθ πὶ πρρσὴ7- 
γισὲν, αυδη τδιιετξῖαῖα σοτγθοϊοτιπι ἧπ σοά. “{{6.. Οχοη. «ἰώ. 
Οὐπερὶ. τπᾶποιῖδ᾽ 6686 νἱάθξυγ. Εἰκ πλθᾶ βεπῖθητία προσεχύνησε 
χοδάόηδπη) 68: οδέωμῥἑξ οὐπι νοπδγάϊζέοηδ, οἵ ἰάθο υδὶ βδυηξ 
Βδο νοσϑ, 4υϊα ἀθ βδουῖβοῖο δουπιοπθηι 6886 Ρυϊατεμῖ. - 
ΤΆΠΏΩΣ ἩπΒρ. ἃ τῷ. Οεη. ΧΥ ΠῚ, 2. προσεκύϑησεν. ἐπὲ τὴν γὴν, 
αὐογταδαΐ' ἐπ ἐδγτᾶπι 86 ἑποῖέπαπθ. 8.0. φοβὶ ἐπὶ τὴν “γὴν Ἀ 1. 
Ῥατιῖος ἃ σφι. ΧΙ͂Χ, ;. ΧΧΙΥ, 52. ΧΧΧΤΙΤΙ͂, 8. οἵ δ}: 5. 

, ἀϑνα οδῖ χύψας, ᾿φυοὰ αὐάϊτος Εχοὰ, 'γ. δι. ΧΗ, 27. 
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εἰ ΧΧΧΊΨ, 8, - Οεη. ΧΧΙΠΙ, γ. ἀβραὼμ προσεκύνησε τῷ λαῷ 
τῆς γῆς». ΑΡτϑῆδπι δωδηνθε6 δαέμέαντέ ῬΟραϊαΐα ἴδτχαθ, 00]], 
ν. 12. ὉΡὶ Ἰορίτατ προσεκύνησεν ἐναντίον τοῦ λαοῦ τῆς γῆς. 148 
εἰ Θευ. ΧΧΨΙ͂Ι; 29. Ὅευι. ΧΧΥ͂ῚΙ, το. εἴ οομῇ,. 2 Ῥατ. ΧΧ, 
39. δ [.πο. ΤΥ, γ. σευ. ΧΧΊΥ͂, 56. ὁ ἄνθρωπος προσεκύνησε το. 
κυξέῳ, ἴὰατν Βοχηο ἄδιυπι δωρρίδε νοπογαΐμν, θη. ΧΧΧΥΤΙ, ὃ. 
ἕνδεκα ἀστέρες προσεκύνουν μὲν υπάδοϊπι 81ἴ6}186 τι6 ψόπθ. 

᾿ χαδαπέμν. Ὑ᾽ά6 οἵ Θοη. ΧΟΙΧ, 8, σε. ΧΙΊΨΙΣ, 51. προσεκύ- 
ψησεν ἰσραὴλ (80. κύψας) ἐπὶ τὸ ἄκρον τῆς ῥαβὅου αὐτοῦ, αὐογαδαξ. 
18:86] ἴπ ᾿δρίοομι βοθρῖγὶ δὶ 86 ΣΠΟΠΪΏ8Ώ8, - 55 δἵ ΓΠΠΟῺΔ ἢ 
Δυποῖΐπι, ἐπομννο γπ8 δέ ἀάογο.. Ἐδδιἢ. 1Π1,.2. δ. - ΠΞῚ ραγῖ, 
δαογζἥοαηδ, ϑγηηπι, Ἠοβ. ΧΙΠ, 2. προσεκυνήσατε 860. σοί. 8αγ- 
δεν. Ἠδυὰ ἀυδῖθ τοϑουι ρδπᾶνιπι 68ῖ προακυνήσατε, υἱ 3Γ21, ἐπι- 
χποέαέδ, οατὰ ΤΟΧΧ Ταῖς, Ἰοροτῖῖ. - ἔβη, 7οαϊΐο, ε7οδ᾽ο. 168... 
11, 20. προσκυνεῖν τοῖς ματαίοις. ΟὟἱ ἔοτταπι ἔσάϊς, δοο ἔοτγο. 
ἀποΙπ αῖο σΌΓΡΟΓΙΟ ἔδοοσα 8ο0]εῖ, Ηΐπο χιοῖϊο ἑποῤέπαπαξ 86 δὲ 
“ἀοταηπαϊξ, ααααν Βαΐο νόοὶ ἢ. 1. δ᾽ Θοοσαηῖ. Ψ|͵ὰ6 βιργα 8. Υ. 
τὰ μάταια. 'Οδεῖογαμι ροδὲ προσκυνεῖν Ὦ.]. δόπιπια ρΡοπδράτισα 
ετῖϊ, οἵ ἔὰπὸ βοπίθηςα τοοῖθ 86 βαρ  ἷς. -- ἵνῆν, ἐγοπιῦ. Ὦδῃ. “" 

ΟὙΙ, 47. 860. οοἄ, Οἠέθ. Ἄοτθα ἐδιπεηδὲ ἀρᾷ Ταάδθοβ δὰ σωΐ--. 
ζει) {τ 5 γα ταν, ἘΠ᾿ που 6δῖ, δῖο Ὦδυβ ἴρ86 ἼΠΒ 1πῖοσ- 
ἄυπι ἀϊοίτον ἴα Ψ. Τὶ - οῶΣ, ὁδοιρῖογ. 1 Ἄορ. ΧΙΧ, κχὃ. πᾶν 
στόμα, ὃ οὐ προσεκύνησεν αὐτῷ, οἴ οδ, αυοᾶ ποη δεὲ 66-- 
εἰἴαέμπε ᾿ἰαα. ὄὅγπιπι. Τοῦ. ΧΧΧΊ, 427. προσεκύνησεν. 
χείρ μου περὶ τὸ σετῦμα μου, αὐογανὶξ πιαπδ πιθα οέγσα οδ ἡ 
γπθιεγιν Ὦ. 6. πιαγιώδ πιθὲ Ογὲ γπδὸ ἀασπιοέα αὐονγανέξ σοὶ] ὁοἰιὲΐξ, 

ον Αά Βᾶθο νϑτθα ᾿η16]]ορθαθάα οὐβοσνδαμάπηι, ηποά ρΘη 165 
ΧΩΔΉ ΠῚ ΟΥἹ δἀπιονοηῖθα δ Ὁδουϊδηῖοβ Ὦδθοβ 88:06 οοϊποτὶπξ, 
ῬΙπέμδ 0. ΧΧΥΠΠ,. ο. 2. ἐπ ααογαπαάνο αδπκέγαπι αὐ οδοιρέξεπε 
χεξεγέπιμδ. Ζιμοΐαπεδ ὰ Ῥοπιοοέλοηὲρ ἙἘποοηινῖο Ἴ. 1. Ῥν. 10ά. 
τὴν χεῖρα τῷ στόματο προσαγαγόντος οὐδὲν ἀλλ᾽ ἡ προσκυνεῖν 
ὑπελάμβανον. Τα οἰΐδαι, Ββορίθητία - Ζίογοηγπιὲ Αροὶ. αεἶν. 
Ἐιΐδέπ. 10. 1. Ἡοδναδὲ ἑμαέα ἐξῆσιεαθ δραθ ργοργίρέαξοπὶ εἾ608.- 
ουμἑαξέοπιθην ΡγὸῸ νοπϑγαίέοηθ ρομμπέ,. Οοπῖ, 8. ν᾿. χἀταφυλέω, 
᾿Κεπερέμσν ἀθ Οεοιὲ, 185. 11. Ὁ. 6. Ρ..240. δθᾳει. ϑείάίεπεπι 
ἂς 2 ἐδ6 ϑγνὶβ Ῥγοΐοσ. ο. ὅ. Ρ. 26. 1 δοροδἑὲ ἄνογδ. ϑαον. Ἰὰ0.᾽ 
1Π|., 6. 7. ὕ. ὅ. Ρ. 870. δδαι. 6ἔ 4]108 ᾿οἱϊδίοβ σόγᾷ. Ζ76Ρ1}. 
"Μεπηολὲο Ὦϊθ5. ὁ οδορῖο πιαπδ ογὲ ἀαίο δὰ Τοῦ. 1. ο, Ῥ. ὅ. 
Τπιπιο πη 846 οἴΐδιη σαοΐαγθ, αποᾶ ρῥγ. εδὲ πιαπηι σα ο5 αὐπιοςς 
»εγδ, δἴ ἸομλΘα 8Ὁ 60, 5ΟΒ δὺ ογα,7,8, Ὦ. 6. ργεσαγὶ, βοτιϊζαπι ΄ 
εβὶ αρυὰ 1 αἰΐποβ, δὲ προσκυνεῖν, αυοᾶα κυνεῖν, οδομίαγὶ, μὰ 

᾿φἑαέλίο δὰ Οὐ. δ΄. γ. δ13. εἴ δὰ Οαγδ. ρ΄. 55. “Ῥδανονίπο εἴ 
4115 ἀοχίνδίοσ (οοηξ, ΔΛ Ζ θην. δϑολιμιίκέξ Οδες. Τλϊοὶ. αἴδ. 
»εγῦο προσκυνεῖν ᾧ. 6.) δρῃὰ Οταθοοδ 46 ομΖέω δὲ “εγιογαξξοπΦ 
ὩΒΌΣΡΘΕΙ οοαρίϊς, Οοπξ, Ογοέέξωγπ δὰ Εχοά. ΧΧ, 5. ϑγπιπι. Ἐ8. 
ΤΙ, 12. προσκυνήσατε καϑαρῶς, ααογαέα Ῥυτο. Ἰάδιν Ἐοβ. " 
ΧΗΙ, 2. μόσχους προσκυνήσατα. “-- ἸΔΌ ΒΘΌΤ. 166. ΧΙΗΥ͂, 1ρ.. 
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“20 ὁμ414, 1). 11, 46. ΠΠΠ,. 5, πίπτοντες (50. ἐπὶ τὴν γῆν, 
γε]: ἐπὶ τὸ πράσωπον) προσκυνεῖτε τῇ εἰκόνι, οαδεπὶε8 (ἴῃ 
ξοττᾶτῃ Ὑ6] ἔδοϊοπι) αὐογαέο παρίῃοιι. Ὑιά6 εἴ ν. 6. 1}. λ5. 
- Ἴ29. ϑόγνίο. Ῥ6. ΧΟΥΝῚ, ». δίουϊί αυΐϑαι Βοσ νόου δραὰ 
ΤΙΟᾺᾺΧ ἐγεαυδητιθδίτηθ σαπὶ ἐδδὺ οτίϊο, ταγῖτ 8 σι σᾶ88 φυδτίο 
σοπδιγαοΐζωαιη τοροσιίασ, 118 Δραῦ ρῥτοξαμοβ οἔ φυϊάθι Δετι- 
σιωτέρους ϑοιϊρίοτεβ ἔγθηυδπεῖῃβ οὐδὲ οδδι αὐυδτῖο, δαὰ εἴ 
Βαυὰ τὰτο σὰπὶ ςᾶϑ8 ἰοτῖῖο ἰϊιποΐαι οσουχτῖῖ. γιά6 2. 3806. 
αὰ Μ 81}. ΠῚ, 11. Ρ. 1. 2. 4 Μδοο. Υ, 1“. προσκυνεῖν τὴν φι- 

᾿ λανϑρωπίαν, διδηιὲδδ6 νοπαγαγὶ δὲ ἀπὶρίδοῖξ Βομαΐρηδτι δάδοτ- 
Ἐλιϊοηδηι. ᾿ 

ΠΡΟΣᾺΧ Υ̓ΝΗΣΙΣ, αὐογαέέο. δῖτ. Τ,, 45. 5 Νίδος. Τ, 7: 
ΠΡΟΣΚΔΥ͂ ΠΤ42, ἑποίέπο πιθ αὐπιονεπαΐο αἰξὲ, ἃ. ἀ. 

᾿ ἕποδέπο πιὸ ἑωχέα αἰέφμοπι, 2 Νίαοο. ΤΙ, 5». προσκύψασα αὖὐ- 

! 

τῷ » 1 οἸἰμδπ6 86 δὰ δυπι, Οοῃξ, “ἠεἰέαππι Κῦ, Ηἰ. ΧΠ], ο. ὃ. 
ΠΡΟΣΚΎΡΕ᾽ Ὁ, αρρτορίπημο, ργορέπφιμα, Ψίοέημσ 

διιπι. 1 Νῖίαοο. Χ, 539. τὴν προσκυροῦσαν αὐτῇ, 80. χωραν, 
Τοριοπδηι 1}}} νέούπαπι. Ἡσογοῖ. 2295ς. Ογνεέ 418. Βνθηξ, οἷ 
ὡρλοέέξμδ: προσκυρεῖν προσεγγίζει. Ἰπάο οἵ ἀριιὰ ϑδιξάαηπι ῥτὸ 
προσκυνεῖ, ηαποὰ εοάδπι πιοῦο δὶ ἐχροπίταν, Ὀόηο Ἰοροπάυαι 
Φομδεῖ Διὥσίογμε πρησκυρεῖ. 510 έοίξεδ. 86εα 7γοπιπιέωδ προῦο 
κυροῦσαν 1. 5. ἀεἀυχὶς ἃ προσκυρύω., αὐάηζίοο, αὐαἱμαΐοο, αἱ ἡ 
σιροσκυροῦφψα, 80. χώρα. "εἷῖ: αὐάϊοία αἰξομὲ γορίο. Ῥγιϑέμα τη" 
σνυ]ς προσκυρουμένην αὐτῇ» ἷ. 6. ἀμοέογέξαίδ ρωεδέϊοα αὐὲμαϊοα» 
Ζιρπι οἱ. Νὰ, Ῥογρὶῖ, προσκυρόω, αὐὲμαϊΐξοο, δοξίνττη 681. " 

ΤΡΟΣΑΜΔΕ' 3, αἰζοφιον. “ῸΝ. ὅγπιπι. 5. ΧΧΥῚΙ, 8. 
σπιροσλαλεῖν. - δ ίζ, ἰρψιον, Ἑκοά, ΕΥ̓, κ16. υδί ῥεὸ προῦ- 
λαλήσει αἸϊξ ΟὉ δεφυσπεῖα πρὸς λαὸν τοοῖίυδ Βαδϑηξ λαλήσει. “ 
Ἔργησ, ἰοῴμον, ϑγπιπι. δα, ΧΧΙ͂Υ, 6). 860. σε. νέο. νΡ. 504. 
προσλαλῆσαι, ϑεἃ οὗ εν, φαοὰ 1δ1 ἸερίτοΣ τὰ ἕσχτι ΒΘρτδῖοο, 
χοροιϑγό πι8]16πὶ πρὸς λαλῆσαι, ἰΐᾶὰ πὸ ρματεϊουϊααι Ὁ μὲν πρὸς 
ἐχριθϑϑοῖῖῖ, - ἔπου ΗἰρὮ. ρὸν δρβδοσοβίῃ Ῥυδεξογπιαπεβ ἢ, 
ὥγπιηι. Ῥ5. 110, 5, ἈΌῚ προσλαλεῖν ἑαυεῷ , 86 ἔρδιεπε αἰξοηεὶ, 
ποίδῖ πισίέαγί. Ὗοχ ὨΘΡσ. ἢ, 1. ἀδ ρῥγεοΐδμδ Θχρ)] σα δεῖ, 
- μον ϑόῦπιο. ὅγπιπι, Ῥ8. ΤΧΊῚΠ, 2.. ἡροσλαλοῦνεος μου» 
οὕπι ργέσεα ἔαοσγοηι. -- πῶ, ἐποιγνοῦ, ϑγπιπι. ΤὨτοά, 11, 20. 

ΟΡσο ϑοβίπ ἱερῖε ϑῖ.. ϑαρίθης, ΧΊΙΠ, ), 8. φαοάδὶ ν, ο. 46 ξε]ϊοὶ 
οουπαβρίο αυῦ ἀδ ῥτοὶθ ριθοῖβ δῃμηὶ ἐδοϊδιιδθ, οὐκ αἐσχυνε- 
ταῦ τῷ ἀψύχῳ προσλαλῶν, ποι ρυάες δυπὶ 140] για οἀτεμτα 
Ῥγεοίδιιδ αὐέγε: ὈΡὶ ρατίϊπι συπι προσεύχεσθαι, Ῥϑτιϊτα οὔπι 
ἐπικαλεῖσθαι Ῥοτπιοϊδῖυσ. ϑ8.121}} ταοάο δὲ νϑσμδουϊαπι δέπθῃ 
αηγεαΐδγε, ἀπδργεολεῖ; ὑϑυτραῖοτν. 

ΠΡΟΣΔΑΑΜΒΑ͂ ΝΩ, οἵ ἴῃ πιορᾶϊο προσλαμβάνομαι, 
ἀδεέπιο, Ὀγαθδιπιο, γϑοΐρίο. ἨΌΝ, σοπσγερο, Ῥῳ ἌΧΥΙ, ιθ. 
ὃ δὲ Κύριος προσελάβετὸ με, Ἰ)ουκνίπιις δυΐθπι γδοσρὲέ ταθ. Οοηξ, 
Ἄσοι, ΧΙΨΡ, ὅ. - πϑθη Ηρ, ἐχέγαλο. Ῥε, ΧΥΠ, 19. προσε- 
λάβετό μὲ ἐξ ὕδάτων πολλῶν, τῶΘ ργολσηδμῆν ἐγαχίέ ὁχ αὐ 



ἢ 
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ἽΤΡΟ ΣΔΗΨΙΣ -- ̓ ἩΡΟΣΝΕΙδΙΑ' Ὡ  ἀ9ι 

Ὁ] Ε15.. Ὁ ΕΣ ΡΒ. ἀρργορίπφματε “αοῖο. Ῥε. ΧΙΨΥ͂, 4. 
μακάριος, ὃν ἐξελέξω καὶ προσελάβου, Ῥβδῖυβ, απ, 6] ερ 5[1 86 
ἀϊρουπι τιάϊοαβ, 401 ἴῃ διγιῖδ᾽ [16 ΟΟπιποτδίγ. -- “Δ 
Ἡ!ΡΒ, 8 Δ}3. “44φιι. 1ον. ΧΧῚΙΨΡ, 2. προσλαμβανοῦυσιν, ἢ. 6, αὐ 
46 γάρειωλέ. Ἷαπ ἴοχία Βεδτ. Ἰεριεατγ: αὐέἐσογ μή ἐεγπυῦπο8., 801]. 
αἴδεηοδ. Κμάῳ. ᾿ἐΓαπδέϊροἐθτγινιε, - τ. Ῥα. ΟΧΧΊΙ, “5. μετὰ 
δόξης προσελάβου μὲν ΟἌτη Βίοτῖα γϑοορ ἐφ πιθ. Αἱ. Εχοὰ. ΧΙ, 

. προσλήψεταν, βοοΐμωπι 8101 ἀὐαἰέμπισεέ, δεσμπι διρπεθέ, Ἰιβοιῖο. 
χθπὶ Βάτο ἐπεῖυτ αθσαῦθ δυοίοτι85 Ῥλίἑοπέβ ἢ. "5075. Ό. γ1646 
συλλαμβάνω. ,- πῦν, Μοῖο. 1 ὅδπι, ΧΙ, 22. ὅτι ἐπεεικῶς 
Κύριος προσελάβετο ὑμᾶς ἑαυτῷ εἰς λαὸν, αὐἷἰὰ Τοιμϊηλθ᾽. 
ΟἹ ἐπιθαῖετ νοϑ 8101 αεϑιοτιδὲέ ἴῃ Ρορυΐαπι. 8ιΡρ. ΧΥΤΙ, 11. 
ἀεὶ δὲ προσείληφεν τὰ χαλεπὰ συνεχομένη τῇ συνειδήσει, β8Ἔπιρεῖ 
Θηΐηι ρῥγαεδιπεέ, ἢ. 6. πιϑέμτέ, τπο]θϑῖᾶ Ρετίατραῖα σρηϑβοϊεητίδ. 
116 ]οφοράιι ἀ6 8. τῇ 118. 11]. ο. 45. προπειλήφεσαν γὰρ ἐκ τοῦ 
σχήματος, μηδὲν αὐτὸν ἀρνήσεσϑαι ἐῶν ὑπονοηϑέντοιν. Ουον- 
50πὶ, οἵ Δ ϑέογεϑ οὐβεσναῖ, γαδρὶοϊθῃ8 ϑμέααξ: προσειλήφεσαν, ' 
ὑπέλαβον, ἐγόησαν. 81τ. ΧΧΤΙΙΙ, 27. προσληᾳφϑῆναί σὲ ὑπ᾽ αὐτοῦ 
(5εο. Ορπιρὶ.)» απιαγὲὶ ἃ Τ)εο οὗ τϑοῖο [δοῖα, 86 687 οἰεοιύβ 
ξανοτῖβ οἱ οὐ τϑοῖο ἔδοϊὰ. 2 Νῖδοο, ΥΠ|, ᾿. τοὺς μεμενηκο- 
τας ἐν ἰουδαϊσμῷ προσλαβόμενοι; ἐνθει 4υἱ Ῥοτπιδηβοσπε 
λῃ Τυδαΐδιιο, αϑϑιεπιεπέσα, 2 ἸΝῖδος, Χ, 15. τοὺς φυγαδευϑέν- 
τας ἀπὸ “Προσολύμων προσλαβόμενου, Ἡ!ΘΤΟΒΟΙΥπι18 ΘΧΡυ]508 
χιδορὲατιἔθδ. ᾿ 

' ΠΡΟΣΔΗΨΙΣ. αβδιηιξῖο,, γδοερξϊο. ϑίταο. ΧΙΧ, 20. 
5860. Ορπιρί. φόβος κυρίου ἀρχὴ προσλήψέως, Ῥτὶποὶρ πὶ 84- 
γὲοηέξαο 65ῖ τίηος Ἰ)οπιληὶ: ὩῚ πρόσληψις, υἵ λῆμμα, μὐσο, εἴ 
ας. αϑϑεηιέῖο, 6ϑῖ ἀοοένγέπα, παρέοηέέα, Ἠδεογοῆ. πρόσληψις,. 
γνῶσις» 60]], Ἐόπι, ΧΙ, 15. υδι νὰ, Οἷοϑ8. 

ΠΡΟΣ .ΔΟΤῚ' ΖΟΜΑ͂Ι » ἐπιρμῖο, δωρρωΐο, αοοαρέμηι 7ἐγο, 
γοζογο, αὐδογίδο, ἀππμπι ον Ὁ. ΔΘ ,.) ἀεϑεέπιο. Ι,ον. ΧΧΥΗ͂, 8. 
σεροσλογιεῖταν αὐτῷ ὁ ἱερεὺς τὸ ἀργύριον, ἐπιρμξαδὶε 11}: δαοδοι4ό8. 
τδοαΐα. 00. ΧΙΠΠ, 5. προσλογίξεταν ταῖς πέντε σατραπείᾳις, 
᾿ἀππιπιαγαὐμγ' ΑϊμαῸ6 δΔΙΓΑρΙ118,. Ῥβ, ΟΧΧΧΥ͂ΤΙ, 4. προσελο-- 
γέσϑην μετὰ τῶν καταβαινόντων εἰς λάκκον, ἀπηιιπιϑγαὗαν᾽ 
1116, 41 δΔεδοθπάσπης ἴῃ ἔονεδηι. Οοπΐ. Βαγοι. 1ΠΠ|,.)γ. ϑὲτ," 
ΨΗ, 17. μὴ προσλογέζον σεαυτὸν ἐν πληϑὲο ἁμαρτωλῶν, πΘ 
“ΡΠ ΤΩΣ δυξ σοπαρμέαγὲ Ῥεγπιΐῥέαδ. ἴ6 ἐρϑίτα τα τυαἀϊηξ 
Ῥεοσδίοταπι, Ὦ, ὁ, τπ6 “Ζεδοοίδα ἐθ δὲ αὐἰεπρὰδ. ΕΡΟΘΟΣ. 11}. 
Τ1. ν. 9έ, 27. 

ἈΠΡΟΣΜΑΡΤΊΎΡΕ᾽ Ὡ, αἰέοδέον, ἐθοέἑπιοτιξιεπι ἄο., 7686. 
᾿ς ῬΕΤῸ αἰϊφμέαί, πιδο ἐδδέϊπιο  ἔο. αἤέτπιο. 5 Μδοο. Υ͂, 19. τῶν 
τφέλων αὐτῷ προσμαρτυρησάντων, δυιϊοῖδ τογίξαΐθηι αἰἱρίογιοπν 
αὐγπιαπεῖδιιδ, Ῥοὐγό. 11, οο. δΟΣσδΕ:; προσμαρτυρῶ, δοτικῆν 
καὶ αἰτιατικὴ δὲ. κ΄ τ. λ. 

ἘΠΡΟΣΙΜΕΙΔΙ4'Ω, αγτὲαδο. ά Νίδοο. ΥΙΩΙ, 5 5. ϑμέαανς 
ποτμθεδεῦ δοτικῇ. ᾿ : 
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οὖν 493 ᾿ ΠΡΟΣΜΕΙΝΩ - ὨΡΟΣΌΖ ΤΩ 

ΠΡΟΣΜΕΝΩ, ρενπιαπδο, ὀχερθοίου Ὁσῖι ἩΪρὮ, ἃ 
δ η", ἀν ΠΙ,.256. προσἔμειναν αἰσχυνόμενοι, ἐπϑρεοέαδαπέ 
ἐταΡοϑοθηῖδβ, δ. Δ ρυάοτγοπι ω8406. ὅγπιηι. Επκοά, ΧΧΙ͂Υ, 
4. 88ρ. ΠΠ|, 9. πιστοὶ ἔν ἀγάπῃ προσμενοῦσεν αὐτῷ, Ἀᾷᾶοϊες 
ζη ἀϊφοϊΐομο ρογπιαπεσιξ δρυαά ᾿ΐυαι, δίς ΝΜίασο. ὙΠ|Ὶ, 2. ἡ- 
μέρας τρεῖς προσμένουσί μοι. ἀϊε8 ἴτδε ρογπιαπεμέ ἀρυ τηθ. 

“ ΠΡΟΣΜΗΔΎΥ' Ὡ, ἱμάϊδοο, δἐσηΐδοο. ϑὰΡ. ΧΥΤΠ, 10. 
860. οὐά. “4ἰεχ. προσεμήνυσαν. Ἀεϊϊᾳαὶ 1ΙΡτί Βαρθηξ προῖ- 

: Ι μήνυσαν.- ᾿ 

ΠΡΟΣΗΙΓΝΥΜΊ, ααπείδοορο. Μιᾶδ βαρτα πὸ λύπη- 
Αἀα6.2 Μαΐο. ΧΥ͂, 40. 560. “126χ, προσμιξάντων. ἴτα εηΐπὶ 
Ἰορου σαι ὁ81 Ιοο0 προσμειξαντων. 

; ἘΠΡΟΣΝΕΙΜΩ,, αἐἐνέδιιο, αὐοονίδο. 4 Νῖίαοο. ΥἹ, 533. 
. ΠΡΟΣΝΟΕ  , ἐπδιρδν πιϑηΐθ αρὶέο δὲ σοπδέαϊεγο, {ξδηιὉ 

ὭΣ ἀανεγέο πιεπέοπι, οοηδέαϊξγο, δογιέσπερῖον. ἘΞῸ ὨΩΣ ΗΔ ρ. ᾶ 
Ὡρῳ, οδεοέμροεοο. ἴε8. 1,.ΧΤΙῚ, 5. προσενδησα, δέμρεπδ οἱν- 
σμπιδρέοίδδαπι. - ὉὈΘΌΝ ΠΣ οδαϊά, δώωπι. ἀπέπνα αἰ νοτέσιιε. 
Ὥ πη. ΥἼΙ, ὃ. - “Ω, σοπέδπερίον. Νυπι. ΧΧΤΙΤ, 9. 1ο0Ὁ. ΧΧ, 9. 
ΨὙιάς εἱ Το". ΧΙ, 4. Ν᾽ φπιέπμδ οοηδϑρίσεγα ποῖδῖ. Κμίρ. 
νίαὲέ α ἰοηψό. Ἐοτῖδϑϑο ἴδια ἰδὲ Ἰδροη Διίπι 688 προενόησεν. 
Ἐδεᾶδεπι σοςοδ ροτιλυϊαῖδο φαοαᾳυς γοροτίπῖος δρυὰ Χοπορῆ, 
τον. ΥἹ, 5, 4. ᾿ 

ΠΡΟΣΟΔΖΟΣ, ρνονεπέμδ, γϑαδξιϑδ.. Ἔγῦλαν,. ργοσιοεῖο. 
πο. μον. ΧΧΥῚ, χο. - "πε, ῥγονοπέμα, ἤπο. ἴον. ΧΙΧ, 
45. οἱ ΧΧΥ, 5. ε6θ0.. Οοἱοῖ. αὐ Ζ,ρ8. -- Ἡ5ΣΠ., ἐπεοίϊοροηξία. 
Ῥιον. ΧΧΥΊΠ, 16. προσόδων. Ἰιοροτυπῖ ὨΙΜῺ γ61 Ὠ4215η, 
Ὑιάς οἐ 4 Νίαοο. 1Π|, 5, (δι᾿ ἐντεύξεως ἀργυρίου ᾿-- καὶ προσό- 
δου. Τοογοῖ. πρόσοδος, ἔντευξις., ἢ κέρδους προσθήκη.) ΤΥ, 8: 
ΙΧ, 16. οἐ ΧΙΥ, 5. , ᾿ 

ἘΣ ΠΡΟΣΟΔΥΡΟΜΑ͂Ι, αὐἄρεπιο, ζαπιδηξον, Ῥίογο. 88}. 
ΧΙΧ, ὅ. προσοδυρόμενον τάφοις νεκρῶν. : 

.᾿, ΠΡΟΣΟΖΩ, πιαίο οδο. ὩΣΜ5Ὰ ΗΪΡΆ. 7οσίδο, μιιέγδδοο: 
Ῥι. ΧΧΧΥΊΪ, 5. Ἰ 

ΠΡΟΣΟΖ ΤΩ, αὐαροτγίο. “ΔΌΣ, ᾿ οἷαι. ΌρεὩ, ΧΙΣ, 6. 

ἦς τὴν δὲ ϑύραν προσέῳφξεν ὀπίσω αὐτοῦ. Τμέϊογεια Ζὲδῥοδὲ, ϑαοτ. 
110. ΠΙ. ο. 9. Ρ-. 828. ρτο προσέῳξεν Βῖο Ἰερεπάμπι σδηδβεῖ 

᾿ πρυσέωσεν, ἃ προσωϑεῖν, αυοά' ποῖδϊ οδέξιεπι οἰαιαίενεα, εξ 4υ}- 
ἄδην ἐγμάεπαο οἵ οὖπέχο α 86 αἰπιονέηο. δαὰξ δαξδπι δ οἵ σ 
Ἰέζοταϑ δἰ Στ δοὴΐ, αὐδό δδορίυβ ρογπιαϊαπίυς ἐπ οοὐά. 
«Α1, 1οῖ μαρϑῖ προσέαξεν, ᾳφυοᾶ 6δξ δΔοΥ. 1. Αἰῖσ, ἃ προσάγω, 
αὐοὰ δραὰ ΙΧΧ εαἰϊᾳυδιάο τεβροπάές Βορσ. ὩΣ, χονερεὶ 
ἀοίο, Ὑ]ὰ6 Ῥτον. ΧΙΧ, 26. ᾿(Τυχία 1ΠΠ|4πὶ Σΐδαιθ ᾿δοϊίοπαπι 

λψοῖθα στοᾶάϊ ροβϑδυηῖ: οδέξοπι γονογἐΐ ζαοίεδαὲ ροϑὲ δε. Ἐπ 
εν ροτῖθ 65 οδάδα Ἰδοϊΐοπα ἴῃ 41116 Οοἀά. προσέῳξεν σοττυρῖε 
ἐν φαδίαπι, 6886 ορίπατους Βέοέξιισ, ῥῬταθβογεῖπι οὰπὶ ἴῃ ΝΕΘεῖβ 1110» 

Σὰ α ἴα βδδρίιϑ ϑοσίρία δίξ, οὐ δίπλα ἀϊηοια ἀυδπάδαι Β8-- 
Ὅοδῖ οὔ ᾿ἰτοσὰ ὦ. 
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ΤΠΡΌΣΟ Ν ΟΜΑ 'ΖΩ, ἐπιϑιορϑν ΟΤΏΣΏΟ ,᾿ δαρποπιΐηον, νεῖ. ̓  " 
δι] οἶτον ποηιῖπο, ἀρρεδο. α Νίαοο. ΊΙ, 2. Ῥίωξ, ν{ξζ. ΑἿΐδα, 
ἸΗ͂. ο, δά. οἐ ἀ6 Ῥζαο. Τλέδοο. 1, 17. ΕΝ 

ΠΡΟΣΟΧΗ͂Σ, αἰξεπείο, ἷκ. αἰΐοηζίο αὐ γοπι, ἐσηαοίέαρ, 
τπᾶπη αἰέοπέμδ αὐ γέπὶ ρᾳγος νίνἐξ. 880, ΥἹ, 10. προσοχὴ νόμων, 
αἰέοπέξζο αὐ ἐδρόθ, οὖὔδϑαγναΐξξο ζερπι; ὅϑδρ. ΧΙ, 20. ὀφειλομέ- 

ΟἿ φοὺυς ϑανάτῳ μετὰ τοσαύτης ἐτεμωρήσω προσοχῆς, πίοτιδ ἀϊρποβ 
Ἰδηῖα τχδοῖαδτλ οὐχὰ ζαηδέαέθ, 4. ἃ. οὐπὶ ἴδηῖϊδ αἰξεγμέέογιθ, πτια'' 
'πιοάωτν ἐχοφάίενθα ἐπ ρμπίομάο. Ομ, γο, ϑὲγ. μετ᾽ εὐνοίας 
καὶ προφοχῆρ. υδὶ προσοχὴ εδῖ ἴ. 4. ἀνοχὴ, ἐπιείκεια, ἰοεπίέαδ, 
ὁπαμέροπεξα, δἰχ. ΧΙ, 17. ἐστὶ πλουμεὼν ἀπὸ προσοχῆς καὶ σφι7-, 
γίας αὐτοῦ, ὁδὲ 4υὶ ἀἰξεθοῖξ μεσ. ἑσπαοίέαέοπι δῖ ρατδὶτηοιῖαπι 
δυδχα, ]ε6γοΐ. προσοχὴ» κατανύησις, νῆψις. Ἀν 

Ο ΠΡΟΣΟΧΘΕ “ὰ, οβεπάον, ἐπξοηδιεσ διεπι, ἱπαΐρπον,. 
ἄρθγ 80} 4 αδοπιΐηογ. γι ῬΙΏ. “4. ῬΕ. ΧΧΙ, 25. προσώχθησέ. 
Ἡεογοῖ. οὐ προσωχϑηδαν, οὐκ ἀπεσεράφησαν. Οἴἶοδι. Βγεπι. -᾿ 
Οὐ προσώχϑησεν, αὐκ ἐμίσησεν. ᾿. »" δ τ 

ΠΡΟΣΟΧΘΊ ' ΖΩ, ἰάθαι, ἐΐθηι αδέξοῖο.. ὃθ., ζασεταϊο. 1,6 κα, 
ΧΧΥῚ, 43, τοῖς προστάγμασί μου προσωώχϑισαν, Ῥτδεοθρῖα πιδἃ 
ανεογδαγχιέμγ, 186 εἰ ν. 15. οὲ 44. Οουξ, δὲγ. ΝΊΙ, 27. 2 ὅ88ηι. 1, 
21. ὅτο ἐκεῖ προσωχϑίσϑη ϑυρεὺς δυνατῶν, 101 οἱπι οὐπέεπιξιδ- 
αδίδοξιδ δϑὲ ΟἸγρθαβ ροϊδηίίιπι, - ὈΝῸ, δρόγπο. Ῥβαΐη. ΧΧΧΥ, .. 
ά, κακίᾳ δὲ οὐ προσωχϑεσε; πιδ!1τἰᾶτὰ δυῖθιῃ που ἀνόγϑαξμ. -- 
ὩϑΠ2) ΝΊΡΒ. αδοπιΐηον. 1 Ῥατ, ΧΧΙ, 6, προσωχϑέσεν ὃ λόγος τοῦ 
βασιλέως τὸν Ἰωὰβ, αδοπιϊπιαέϊοηΐ ἐραὲ ψοτθΌτ τορῖθ [ο8 00. “- 
μὲ», Ἄἐνοπιο. Ἐνοπιοῦδ δυῖθῃηι 68ῖἴ δ'σπυπι ἔδει }1 δὲ ἀυδυβί ση δ. 
1ιενίς, ΧΥΤΙΙ, 25. προσοχϑισεν ἡ γῆ τοῖς ἐγκαθημένοις, ἴεττα 
ανεγϑαΐεγ ἸΏ 00]48, ὍΔῚ ποῖ δϑϑϑηῖϊοσς ϑολαγζεπδενσίο, 41 606 
ὙΡ Ἰορίδβθ ραῖαϊ; βὸιξαθ σαυδδη) ρτοὸ οϑδθοῖα ροβιυιδγαης, Ὑισ 
δέν, 48, δ: 11ἐν. ΧΧ, 22. - δ γαδιἑαΐο,. Ῥ5, ΧΟΙ͂Ψ, 11. 
προσώχϑισα τῇ γενεᾷ ἐκείνῃ, ἀνεγδαΐμα δώπι Ἀδπο ροποτδιῖι οὴδπι. 
Ῥεαίέον, ἥδοπει. ργοχίπιμα ζεῖ. 50. νοχ βεδθοϑ δδῖ διιρίσαδ, δ ΄ 
ποῖδῖ οὔεπρωβ Κρὶ, δὲ ργοχέπιμεδ Κμΐ, - γὴρ, ἐαφατεέ,. Οα6." ᾿ 
ΧΧΥ͂ΤῚ, 46. προσώχϑικα τῇ ζωῆ μου, οὐ νἱξάν πισαπι, ἢ. 6.6. , 
ἰμέζωδ σένογό ποη ορέο. ΝΌπι, ΧΧΙ, δ, ἡ δὲ ψυχὴ ἡμῶν προ 
ὠχϑέσεν. ἐν τῷ ἄρτῳ, δῃλήμδιν διΐδηι Ὠοβίγϑηι ἐαθαέεπι ἐθηθέ ᾿ 

Ῥᾶη18, Οομξ, δὲν, Ὦ, 27. Νμι. ΧΧΙΙ, 5. προσώχϑισε Μωαβ ᾿ 
ἀπὸ προσώπου τῶν υἱῶν ᾿Ισραὴλ, αδοπειϊπαδαΐξων ἸΝΙοαὉ ἔδοῖθαν, - | 
β]τοταπι 1886]. - γρὼ ΡΙΒ. Ὅδας, ὙΠ, 26, Ῥ8. ΧΧΊ; 25. δ1τ. τσ 
ΧΧΥ͂, 53. προσώχϑισα σφόδρα τῇ ζωὴ αὐτῶν, να]46 αδοπιέπαΐια 
ὁμπν γιΐδπι Ἡ]οσασι, ίεεγοῖ. προσωχϑίσαν «ἐμίσησα, προσές-: 
χοψα. δωϊξάαδ: προρώχϑισα, ἐβδελυξάμην, δυσηρεοστήϑὴγ. 1. 
Ονε 5. Δδεθηι. ᾿προσωχϑίσα, ἐβδελυξάμην, ἐμυσάχϑην. - ΝΝ 
Ἀατρὺβ δϑιυξῆαδ: προσώχϑιεκε, προσκέχρουκε ἢ προσμέχοφεν, ἀπὸ : 
τοῦ τὰ ἐπινηχγόμενα᾽ ταῖς ὕχϑαις προσκρούεόϑαι. ἰΐ ᾿ 

,͵ ΠΡΟΣΟ ΧΘΙΣΙ͂Α͂, ὀξ[οιιδὲο, οὔεπαέοιανι, τὸς αδομιὲς- 
παπάς, ἑάοίωπι, 4μο Ὥλδιε οὔδηαϊεμν, φμοαὰ 2 6ο' αδοπιϊπα εξ 

! 

δ 



« 

ἰ 

4ηής ᾿ ΠΡΟΣΟΧΎΡΟΙΩ' -- ΠΡΟΣΠΑ͂Ὶ Ω 

ὁεὲ. ἴῖ, φιιοαῖ ἐαϑθαΐϊο σέ. ἘΞο Μ.), Ἰδεδ, ἰΐοτα : ἑαξοζιε, 1 Άερ. 
ΧΙ, 553. ϑόσγπο ἐδὶ 68: ἀ6 Αδβιατῖθ, 1401]. Ῥἢ 1) διαθοσαμ δὲ 5]. 
ἀοπίοταβηι. - 95, βᾳαί, ἑαοίμπι. 1 Ἄερ. ΧΥ͂Ί, 52. ἐν οἴκῳ τῶν 
προσοχϑιόμάτων, ἱπ' ἴθηιρ]ο ἑαοίογειπι. -- Ὑρυ ἴπ, ῬῚΒ. ἀ- 
ἐθείαπαῖο. Ἰ)ϑαῖ, ΥἹΈἝ, 26. - γῆρω, δέσδέαξίο, αδοπιέηαέϊο, 
ὦ ερ, ΧΧΤΙΗ, τ5. τῇ ̓ “σὰλ τῷ προσοχϑίσματε Σιδωνίων, καὶ 
τῷ Ταμὼς προσοχθίσματι Μωαβ, Αϑ84] ἑάοῖο διάἀοπϊίοταπι, εξ. 
Ὅδιηοδ ἑάαῖο ΝΠ οΔὈτάταπι. 2ἘΈΆΘΩ. ΧΧΙΠΙ, 4ἅ. πάντα τὰ προσ- 

᾿οχϑίσματα, απιῃΐδ ἑάρία. Υ᾽άθ δὲ Ἐφθοῖ. Υ͂, 1... ὙΠ, 40, 
. 8 Μδοο. ΤΠ, τδὅ. - ὨΙΣΣὉ Ρ]ατ. (Ζησοα, ἘΖοοἢ. ΨΥ, 11. "προσο- 
γϑίσματα. Οουξ. Ογας. Μαπαδε.ν. το. διαί: προσογϑίσματα; 
ἢ γραφὴ καλεῖ τὰ εἴδωλα. δίτ ΧΧΥΤΙ, 15, διήγησις μωρῶν προῦ- 
ὀγϑίσμα, Ὀδίταῖϊο βι]ζοταπὶ ἐαθαϊέο 56ὰ οὐξοδα 666. ἸΝΠΔ]]6πι: 
ἀϊῖοβ οἠεπαϊξέ δὲ ααἱ ρεσσαπάμηπι δαάμοέέ, Τίσωγίπα: οἤεπδίο-- 
ἥεπι παδεί. Ῥοῖεϑι ὀϊίδαι στοά; παγγαπὲ δα πιαζοξασέα δ 
ἄοϊοία. Ἐπ οὖ 
᾿ς ΠΡΟΣΟΧΎΡΟ᾽Ω, ἐπϑιρον γ6] 'απιρζέιεα περγιο. 1 Νῖδοο: 
ΧΙΙΠ, 48. οἐ᾽ 55. 

ΠΡΟ ΣΟΨΩΗΣ, αἀορθοέμα, Καοΐδεδ, ργοδρδοέι. ΔΌ, 0ρὲ 
' Ῥοδίξῖο, 8608. αἸὶρ5 ἀαιέδέμδ, ὅγπιπι. ἨΔ. Ϊ, 9. πρόσοψες τοῦ πρὸσ- 

. που, ραν ἐϊία νωέξεδ," φεα νἑαφέμν, ἢ. 6. νμέέξωσ ἔρθο, 856α: 
7αοίοα ροα, φίαα νέάδειεν.. Πθροη. βαοὲδα δογειπὶ. 81. ἀπ ο΄ 
Ολαίάαομθ. Νοπλα}}}8 νἱἀθημξαν ὨΔὉ Δοοδρίββ6, 40.881 ἑἄοπι 

᾿φδδδῖ ουτῃ ὨΘ ἢ, αυοᾶ ἐς σαΐραγϑο Ἡενταοῖβ δἰ ρηϊβοᾶς, Βαλτγά- 
, δμδ ἴὰ Αἱρρ. ᾿ΟΥἶξ. δὰ Β.1. πρόσοψον ῥΡδτ ἐπέοηξέοποπε τταπβῖτς 
Με, οὐ Ἰοροτῖῖ: ΠΟΤ, ἐπέθηξίο ἔρδογιπε ροϑέξέθηιἐ δοέπια δϑέ, 
Ἑαυΐάξπι νετρὰ δγπιπιαολὲ τοἀἀθιάα διριῖσον ἀνέζοα Γαοέεγιδε, 

"ϊ. τεβρϑχοτὶξ ᾿“Αταῦ. μα, ἀρραγομέία, γϑ8ὲ δχϑέαπδ, οομρὶ. 

ὁμα. “- ΜΒ, απριῖμδ; “41. 1ον. ΧΙΧ, 27. πρόσοψιν τῆς κεφα- 
"δῆς. - ἼΕ ΚΝ, οἱάαγέο πιαΐμεΐπα, 860. δἰῖοβ, πιαέιξἔγειοισ ἔδηπι- 

᾿ }» μα. ὅγπιπι. Ἐζθοῖ. ΨΠ,, 7. ᾽ὸ0, Ὑ}Ι7Ι4ε δῦρταε 8. ν. προσκόπησις- 
- πὴ ΟΠ 414, ξογπια. Ἀδη. ΤΙ, ὅ1. β6ο. σοά, Οὐέέ. Ἴ λσοάοε. ἰθξ 
ὅρασις Βαρεῖ, 146 δὲ 2 Νίαοο. Ί, ι8. ΄ 
᾿ΠΡΟΣΠΩΙ ΖΩ,, ἰμάο, ἐδμαάο, ἐμαϊύοον, δἰϊδαιν δοπνορο 

᾿ τοῦ, απιϊανὶσ ὁάπι. Ἴ, βδαἰέο, Τοῦ. ΧΧΙ, 1). τὰ δὲ παιδία 
ὑτῶν προσπαίζουσιν, ᾿πξανῖεβ δαΐοια Π]ούα ἐμέσν 86 ἑμαϊπεπὲ. 

ὅτι ΨΙΠ, ὅ. μὴ πρόσπαιζε ἀπαιδεύτῳ. “δὲέοίξωεδ᾽ Ῥοτρεταπι ἴχᾶπ8- ΄ 
, ᾿ς τὐ]ϊτ; πὸ μα βέονῖς ἐπαοοέωπι, (ΟΕ. “Ζεέέαπ. Κῦ. 2 ΓΧ, 8), 

'Ροιΐιδ; π6 ζαπιϊέανγἑον νέναϑ, δὰϊ σοπιπιιρπέογιοην ἀαδεας οεεπε 
δ υ:ιυ 3 . 

ἐπα ϊδοῖρἕἑπαέο. ᾿ἐϊ  ἀέμδ; ποῦ σοπεπιμηΐοθα Ἀοπιέπὶ ἐπδοοϊο, 
᾿ἂξ ἡνοίαρῃοτα ἀεϑάπιϊα. 811. ἃ Ρυδγίδ, ααΐ συπε βαιαχῖθηδ 
98 ᾿Ἰυδαπτὶ δὲ Ἰοοδητισ, 

ΠΡΟΣΠΑΙΏ, ἱπιρέηρο, οὔεπάο. "ηλ5, ἐπιρίπρο. ϑγπιπι. 
(680. μδοδέμπε ἰὰ Οοπιπιόπῖ. Ρ. 597.) Ῥ8. ΧΟ, Χ2. ἵγα μὴ 
προσηαίσῃ ἐν λίϑῳ ποδί σου. ον π᾿ 



Ἀ ᾿ ᾿ ἢ ᾿ ΄“ 

ΩΣ 
! ᾿ ΄“΄ ι 4 

ΤΠΡΟΣΠΑΡΑΚΑ͂ΛΕΙΩ --α ΠΡΟΣΠΙΠΤΩ, 495 

ΤΡΟΣΠΑΡΑΚΑΛΕ Ὡ,, ἐπδιρθν γεἷ »τγαδέογφα αὐξογέο»., 
2 ἹΝΙδοο. ΧΙ, ὅ1. Δοίγδ. 1Π|]Ὶ, δά, ι1. ΄. 

ΠΡΟΣΠΑ͂ ΣΣΩ, αφερένρο, ἐπϑρογρο. ΤΟ. ΧΙ, γ. προσ-- 
-ἔπασε τὴν χολὴν ἐπὶ τοὺς ὀφϑαλμούς. ᾿ ἐ τ 

ΠΡΟΣΠΕ ΠΩ, ἔμπδωρον πιΐέξο, αὐπιξέέο, ἀδάμοο. ὅ 
Ἐπάν. Τ1ν,47γ. ᾿  ᾧ 

ΠΡΟΣΙ]ἜἬἽΠΤΩ, Ργοοΐαίο, ἔγγμο, γμο, αοδοΐαο, φνεπέο, 
γιιγεέξοῦ") ρογνδῖο. ὉΠ ΗΪΡΏ. ἃ 913, ἀρργορίπφμανα ζαοῖο. 
Ἑκχοΐᾶ. ΤΥ, 25. προσέπεσε πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ, ργοοίἰδδαξ 
δὰ ρεάδδ οἴιι8. Οοαξ, Νίαγο. Υ11, χ5. ᾿ μὰν, σπεο, Ὦ, ], οἕέξο. 

΄ 

γοοεαο, υἱ οἴ γοσηδουϊυῖι Ψέόγαιμοσοΐεχ ἀϑοτρδῖισ, Ῥχον. Ρ : ι δ Ρ ᾿ 
ΧΧΥ, 8. μὴ πρόσπιπτε εἰς μάχην ταχέως, τι ἔγγμαᾶϑ ἴῃ σ01.-- 
τοπίϊοπ θπὶ σδἸθγῖῖοι. 7αρρογμβ ΟΟΌΛΙ Οἷς πρύπιπεξν, Ὧ6 Ἀγαβοδρϑ' 
γμα8. (Π]  οπίπτειν εἰς μάχην͵ τυ εἰς φιλοποσίαν προαχϑέντας, εἰς 
ἡδονὼς ἐκκυλισϑέντας ἀρυὰ Χεπορῆ, Μήεπι. 1, 2, 22. υἿὶ νἱά. 
Ἐνπϑεὲ δὲ Ἀμάπξοεπέμδ.) 8ε4 προσπίπτειν θαπ ἄδεια δοαδυχ ἔμπης 
αἷς. - »5', ἑποῖσνο πιθ. Ῥξς, 1,ΧΧΙῚ, 9. ἐνώπιον αὐτοῦ προσπε- 
σοῦνταο «Αἰϑίοπες, οοτᾶιι 1110 ργοοξαεπέ Αοτμίορεοβ. 8. ΧΟΙ͂Υ͂, - 
6. προπκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν αὐτῷ, δἀοτεπιαδ δὲ ῥγοοέαα- 
πιμ8 σοτθχι 11]|0. 118 Το. ὙΠ], 47. προσπεσοῦσα αὐτῷ. Τιὰ 
οἴἴαπι Ζοἐγδέμς οἱ Τἰμίαγολμα Ἰοοατῖ βυητ, Ὑἵ1͵Ίά46 Παρἠοίἑῥ απς 
ποέαέέ, ΦΘοέγδέαπ. δὰ ίατο. ΠΙ, κι. οἱ Ἰοπόγεηι δα οὐ δὴ 
Ἰοουχσα Ῥ.. 1527. - ὃ 83, σαὐο: Ὅεη. ΧΧΧΊΙΠΙ, 4. προσέπεσεν ἐπὲ 
τὸν τράχηλον αὐτοῦ, ἐμπιὶ αἀπιρέσαιδ 686. Ἐμιι, ὙΠ, 5. προσέ-- 

πέσεν ἐπὶ τοὺς πόδας αὐτοῦ, ρῥγοοϊεδαὲ δὰ ρεὰε8 οἷν, -: 5505 
ἩΠὮΡ. ργοδέσγηο πιθ. αἱ, Ἐμβάτ. Χ, 1. προσπέπτων. Ῥτδόϊοτοα 
Ἰορίταγν Ῥχον. ΧΧΥ, 20. δι νοῦ 18 προσπεσὸν πάϑος ἕν σώμαεο 

χΣ 81} 2η ἕεχῖθ τεϑροπάεδϊ, εἴ οπιηῖηο νἱἀθηάῃ8 6βὲ αορεγδ. 
5 Ἐβάγ, 1Π,.17. ὁ τὰ προσπίπτοντα, 80. γράφων, 4] δοτι δὲξ 
114, 4υ86 σοοέσμπέ. Οομξ, ν. 26. δὲ 7οδερῆ. Α. 1. ΧΙ, ".Ῥ. 

᾿ δ4,. ανογο, δὶ ἰάεπι Παῤλγπιιδ' ἀἰοϊταν ὁ πάντα τὰ πραττῦ-- 
μενα γράφων. ϑιέααδ: προσπέσῃ, συμβῆ. ες. Ογνιέὲ 278. 

΄-Ν 

γεπι, τὰ προσπέπτοντα, τὰ ἀπαντῶντα, τὰ συμθαένοντα. 
Ἐκάτ. ΥἼΠ, 9. προσπεσόντος δὲ τοῦ γραφέντος προσέαγματης παρεὲ 
“ρταξέρξου βασελέως πρὸς “Ἔσδραν, οὐὰι δυῖοπι πιδηδαΐυτη 
δοστιϊρίυμι ἂἃΡ Ατίδχεγχθ τόρ μορνενγοέ δα Ἐλξάταιι. ἢ 'Νίδος. 
ΙΥ̓͂, γ. πάντῃ δὲ, ὅπου προσέπιπτε τοῦτο τὸ πρόσταγμα : δὶ εἰΐδιι 
προσπίπτειν εβῖ ρεγεδηΐγο, ἀπημπέίαγσ, Ροϊγό. Ὗ, τοι, 3. ἡ. 
φημη προσπίπτει αὐτοῖς. ϑῖο διαπίπτειν ἡὰα 08 πϑατρδίογ ἃ 
]οδορῆο ἂς ΒΜ. 1. 11, 16. Ρ». 186. ἐμοὶ διαπίπτει ὃ λόγος. ϑ8ῖτ. 
ΧΧΥ οὔ, μὴ) προσπέσης ἐπὶ κάλλος γυναικὸς, τῷ δαρέαγὲα 
Ῥυ]οδυιταάῖπο. πιυ]οτίβ. ΠΡ. πὸ γεϑρέοίαθ, [ιδρὶξ προσίδης. 
2 Μδεο. Ὗ, τὸ. προσπεσόντων δὲ τῷ βασιλεῖ περὶ τῶν γεγονο- 
τῶν, οὐπὶ ΔΌΓΟΠι γι εγέξαγεπέν 86 ἑμποξιΐδοεπὲ τορὶ, αὐδ 
ἕαοῖϊα, δββεῶς, Ὑιάθ δὲ 2 Νίδοο. ὙΠΠ]Ι, 1., ΙΧ, 5. ΧΙ, ι. 5 
Μδοο, 1, 16. Ιοσο προπεαόνεων οοάεκ μἄϊδε:. ὨαΒ δῖ προππεσόν- 
των, ϑωίάας; προσπεσόντων, ἀγγελθϑέντων. Πολύβιος"΄ προσπε- 

{ 
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406, ΠΡΟΌΣΠΔΟΧΗ' -- ΠΡΟΣΠΟΙῈ ΌΜΑΙ 

σύντων δὲ τούτων εἰς Τάραντα, καὶ τοὺς Τυρίους, ἠγανάκέει τὰ 
πλήϑη. Ἰἄδαι ϑμέαθ: προσπεπτούσης Ἀ ἀντὶ τοῦ αγγελλομένης. 

.- ΤΠ ΠΡΘΣΠΩΜΟΚΑΗΣῚ, ευπιρέεχειδ. τε 18, ο5 ἐογξοαδ. Δἴσψω. 
860, οοἂ. ϑαείϊ, Ἑκοᾷ. ΧΧΥΤΙΙ, 52. ΜΠ Πᾶθὸ ποῖα Βθχαρ]α- 
Σἰδ δἀπιοάυαι δυδρθοῖα 68. 

ΠΡΟΣΠΟΙΕ δὲ, φτορτῖο ζαοίο, μὲ πιόμεπλ δὲξ, ἀσφιΐγο, 
δι:, ΧΧΧΙ, 36. προσποιῶν τραύματα, αὐφιέγεηϑ Ὁ] Ώδτα. 

. ἘΠΡΟΣΠΟῚΔ' ΟΜ,Α͂Ι, νἱπάϊοο πιῤλὲ, ἀοφιένγο, ἐπὶ μοίδο 
δέαίεπι γεύαο, τῖ, οἰπεέο. ὉΝῺΣ Ηρ. ἃ Ὥγῶ, ροὺπο ἔγιο. 4 ϑαπι, 
ΧΙΤΙ, 20. μὴ πσοσποιοῦ ἐν τῇ καρδίᾳ σου τοῦ λαλῆσαι, ὮἘ. 6. ἴῃ 
τοιρτεῖθ οπεξαιροοπίο.: π6 δέποιέθα ἐπὶ σογἷδ ἐμὸ., μὲ ζοφιατγίδι 
ψειβῖο ἤδθὸ πυϊυηι ρίαπθ βϑηβὰπ ἔυπάϊξ, δ ἃ ἴοχῖι μοῦτ, 
εδὲ δἀπιοάυπι δἴϊθπα, Οὐ δὲ Ἰδρδῖως προσπονοῦ ἢ Ἑδνεῖ Βυΐο 
ἐοπιεοῖυγδο Κ᾽ μέραέι ἐπέ, (ᾳφὰϊ Βα οῖ: πόμα αὐέραϑ ΟΟΥ ἔμμπε 
Ῥτο ἀκαο γε), οἵ ἰρβα ἔογπιι]α Ἀϑθτὶ δὺ ὯΝ Ὠνωπ, 5648. ὃ, 4π80 
Δ. }. ποῖαι ἐπ απέπεωπν Υϑροσα 78 8. αησὲ, οαἱ αηχθα Οὐ δίλτϑ 
νἱάοίυν τοῦ λαλῆσαι. ϑεἀ4 ἐΠἸπὰ τοῦ λαλῆσαι εἶπα ἀυδίο ἢσπο 6 
νειβίουο ὨΧΧ Τηῖϊε. ἱτγορϑὶς, δἴᾳαθ εἶτ ᾽οοο δυρδεϊξιασπάυπι 
δεῖς τῷ ῥήματι τούτῳ ὁκ Ἐμίραίο ἦπέ. οο 6.58: : πιδ αὔέραγία 

 8δαϊ πιρέγογ ἐδ σογμβοὶ ραξέανγὲδ μόν ἄοο ἑπλοπϑδίθ ζασέμπι, -ἰ 
δυυ πη, "ἔπ, Ὸ πιὸ ζμγεγθ. ἃ 88πι. ΧΧΙ, ι5. προσεποιήσατο δέ. 
οοἄ. Κζαξ. ἈΒ1 δυρρίδηάππι 68ὲ μαίνεσθαι, φψαῖ μανίαν. Εἰ φυό 
ἴδπιθα ]οο0 Ἰυουϊεηῖος δρρᾶτγοῖ, προὐποιξομαφ Θἴϊαπι ποίατθ 
ΖΖηρο πιεὲ αἰϊφιΐα 6566 αμὲ ζασενδ, αὔοοίο, δὲπιμέο. ᾿Ῥταοῖοτοα 
λορίταν Τ[γ4π. ΧΙ, 0. 560. οοᾷ. Ολίδ. ἕτερος τῷ ἑτέρῳ οὐ προῦὲ" 
ποιεῖτο τὸ κακβν, ὕτο 480 ἴῃ (σά. Κίαξ, Ἰερίτυν οὐκ ἀνήγγειλαν 
ἀλλήλοις κοτ΄ 1. ἈΝ, δ1 Ἰδοῖῖο βϑᾶῃε 6δὲ, προσποιεῖσϑαι δτὶϊ σοπι 
γπμηέοανο οώπι αἰξότο, ποίμπι ἤασονα, δαῖ, ἀοἸοῖο οὐ, Ῥδγ οσέατε, 
οοομίξαγο, τεἀἀομι ἄστη 6τῖῖ. Οοπῆ. 7λοοα, ν. κ0.6ξ 11. Πεεγοῖις 
“ἰροσποιξῖται, σχηματίξοεαι. ΤῬλοείμδ Ζ6χ. προσποιεῖται, οἰἶκειθ" 

“ σριεῖται, ἢ πλάττεται καὶ ὑποκρέγεται. 
ἘΠΡΟΣΠΟΔΕΟΜΑ͂Ι ΚΟΔΑΚΕΥΆ ΩΝ, δὐπιωΐο αὐμίαηε, 

δ6ι ἐπ ϑρθοΐοπι αὐἰμέον. 3. ὅγπιπι. (860. οοἄ, Πρ.) Τοῦ. ΧΙΧ, 
17. προσεποιούμην κολακεύων; αυδ6 νεότγὰ Ἰδοῖίο μὲ νἱ ἀοίυτ. 
Προσεκαλούμην, 4ποἀ δΒάροῖ Οοὐά, Οοἶδενέ,, ἃ γόγβίοῃδ ΑἸϑσ. 

τοὶ εἰ ἱττορβι886 ν᾽ ἀδεγ. , ; 
ΠΡΟΣΠΟΙΕΌΜΑΙ Β᾽ ΝΟΧΑΕΙ͂ΣΘΑΙ, ϑἐπιμῖο, πιδ 

πιογῦο νοχαγί, πη ΠΕ ΒΡ. Ἰάδπν, 2 ὅ8πι, ΧΙΤΙ, 5, προσποιοῦ 
ἐνοχλεῖσϑαν, πιογδιεπε δἐπιμέα, Οοπξ, [,0ο. ΧΧΙΥ͂, 28. δὲ 4: 
δαη. Κ΄. Η. ΥὙΠΠ|, 5. 

ΟὟὙΠΡΟΣΠΟΙΣΌΛΜΤΑ,], πο νέπαϊοο πιὶλέ; ΟΣ ἈΓῸ πιδὸ 

σβποεοο, πορίϊσο. Ὁ, αεδίφέο. 1οῦ. ΧΙΧ, 14. οὐ προσεποιή- 

-- 

σαντὸ μὲ οἱ ἐγγύτατοί μουν πὸτ νἐπαοαγμπξ πὶθ δὲδὲ, πὸπ ῥγθ 

4:0 πιὸ νἱπαϊοατιωιέ, ναὶ: ποσίοχανμπὲ πιὸ ργοχἐπιὶ πιεῖ, ἴτὰ δραὰ ' 
ϑωξάαπι γ. προσποιεῖταο ἴῃ ἔταρπιθηῖο Ζποϑρεΐ; οἱ δὲ οὐ προσ- 

αἊ᾽ φ 8 φῷ . .φ’ “ 

ποιοῦνται κακουμένους Ῥωμαίους, καίπερ αὐτῶν φέλοι ἐκ παλαιοὺ ᾿ 

ἐς τρὶ μάλιστα ὄντες. Αρυὰ “ϊεοεγολίμπε οὐ προσεποιήσαντο τοά- 
ἀΐτατ: οὐκ ἡγαάπησαν. νι 

ς-π 

ω 
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ΕΟ ἸΠΡΟΣΠΟΡΕΎΟΜΑΙ, αροϑάο, τ, σάλαονοο, ραγέφϑ "ἢ 
ϑααι079 ζαπιξῥαγἑξαίοπι σοπίγαῖο, 3, “δηῖὶο, 2 Ῥατν, ΧΗΙ, 
8. - Δ, ρογεργέπογ.. 1|ον. ΧΙΧ, 5854.: Νυω. ΧΥ͂, “4. -- Ἠδπρς 
ἐο.. Ό6η. 1Π, τά. 1ο5. ΨΙΠ, 55.. τοῖς προσηλύτοις τοῖς προσπο-- 
ρευομένοις τῷ Ἰσραὴλ, Ῥτοβεϊγιῖθ, αυὶ ααὐδασγοηέ Ἰθταο)ῖ., νοὶ 
αὶ ραγέδε θη 1218.6}18, ἀτὶ ζαπιέξέαγἐξαέεσι σογγ α ογτεοξ 

οὔ 18:8611:18. δῖο ϑῖτδο, ΧΙῚ, 18. τὸν προσπορευόμενον ἀνδρδ᾽ 
ἁμαρτωλᾳ,. - Ὁ1359 ΝΊΡΒ. ἃ ΝῚ5, δέραγο πιο. "Νϑῆθαι Χ, 48, 
πᾶς ὃ προσπορευόμένος ἀπὸ λαὼν τῆς γῆς πρὸς νόμον τοῦ Θεοῦ, 

. πῃ ἷδ, αἱ ἃ ραπίῖθτϑ ἴατγδθ (ΒΘρΔυΔ 8 80, 86 ΔὉ 140]ο]αῖχἶ4} 
Δ Ἰορϑαι Τ)6ὲ δοοσεάορας, Ἦ. 6. οπιπΐθ Ῥσοβϑίγίῃβ, -- αὐ38, 

ἀρργορόπαμο, Ἑποά. ΧΟΧΤΥ͂, 14. ἐὰν τενε συμβῇ πρίσις, προσπο" 
θευέσϑωσαν αὐτοῖς, 8ἷ δἰΐουιϊ δοοϊάαι 115, αοοθάαέ αἃ 1]108, 
δυϊάαθ:. προσπορευομέναινμ,» προσερχομένων μεϑ᾽ ἱκετηρίαρ- 
Προσπορευομένων δ᾽ αὐτῷ τῶν ηδικημένων,, τοὺς μὲν διέσυρα 

χλευάζων, τῶν δὲ κατανίστατο, τοὺς δὲ ἐξέπληττε λοιδορῶν. ϑιηξ 
ψοιθὰ Ζοἰγδίὲ 1. ΤΥ, ο. ὅ8. δῃποῖδπιθ Κὔϑέογο. Οοπμξ, Νίαλσο. 
Χ, 55. Ἐχοά. ΧΧΧ, 8. ὅχαν προασπορεύωνται πρὸς τὸ θϑυσέα- 
στήριον, 51 ἀοοορύαπέ δα αἸῖᾶτθ. -- 5, ἰάθι. Εἰχοᾶ. ΧΧΧΥ͂Τ, 
ἃ, προσπορεύεσθϑαι πρὸς τὰ ἔργα. ἀσοεάοτε δᾷ ογροτᾶ. -- ΣᾺ» 
γεσθα]6. μι. 1, 51. 1Π|͵ 588. ΧΥΤΠ, ». Ππροσπορεύεσθαϊ τινε 
χοῖδλι γογ λαδεγα, πιωξρ ἐπιοηρξιτι ἐπῆγε, Τοῦ. ΨΙ, 41. ὁ 

ς ΠΡΟΣΠΡΟΑ ΤΩ. 5. Ἐπᾶ:. Τ, 58. 86εο. οοἄ. Α1165.. κὼ δὲ 
προσπροαχϑέντα. Τιορϑιάθπι προπραχϑέντα, δὺξ ροϊίυ8 προσ- 
προπραχθέντα- β 

ἈΠΡΟΣΠΡΟΤΡΑΣΣΩ, ρναθέοεγθα Ἀγίοῦ 8. ργὲμϑ ἄρον ι 
γιὰ 6 8. ν᾿ προσπροάγῳ.. 

ΠΡΟ ΣΠΤΑΙΣΙΖΑ, οοηαιομμηι, ὠρ1Ὁ, ἐαφιδια, (Αι. " 
Εχοά, Χ, 7. δεγοῖ, πρύσπεαισμα, πρόσκομμα. Ἰάδχι: προσ. 
πταίοντες, προσκρονοντέρ, προσκοπτόντες. , 

ΠΡΟΣΠΥΎΡΟ Ώ,, ἀπιρίζμεα ἀοοσπαάΐα, ἴδια δ᾽ τ ρ]οῖῖοι ἐπ. 
οὐηκῖο. 4 αοο. ΧΙ͂Ψ, 11. υδὲ τάπγθιλ δοιιδὰ ποθ ρβμογίοο δἀδι:- 
δεῖασ, οὐ ὁ: γμαρὲδ αὦ ἐγαπι ἐπιροίζογο σὲ ἑποέέαγο. Ἅιδα, ὁπ: 
προσεπυρωσαν τὸν «ημήτριον. ϑγγμδ: ὑποσπάεδαηε ἔγαπε 
δεπιοέγ ξ, Ἢ ' ᾿ 

ΠΡΟΣΡΑΠΝΩ. αδρογρσ, ἐρανφοπάο. αὐϊέοέος τ ΗΐρΡΕ. 
ἃ 1), 1ἄθπι, Τον. ΤΥ, β. ὙΠ, 29. 4. 30. ᾿ 

, ΠΡΟ ΣΡΆΞΙΣ, ἐπιροέμδ, αὶ. ἑπωπααέϊξο. “φι. ϑγηιηε. 
ΗδΡ. 1Π|,9. πρύσρηξιρ τῶν ὑδάτων, ἱπιροῖαἑ δαυάτυτα. ϑδελοῖ, 
Ἤοπι. 1). α΄, 584... ϑῖο οὲ νοτῦυπι προσρηήγνυῤε διρτλβοαῖ ἐγημο, 
ἐπιρφέωπι ζαοίο, οἱ ἀφ Μωνίο νολοπιαηεὲ πἀδαγραῖασ, 1ιυσ, ΥἹ], 
48, προσέῤῥηξεν ὃ ποταμὸς τῇ οἰκέᾳ ἐκείνῃ. ᾿ϑμέάαθ: προσ 
θηξαν » προσαράξαν. Ἴ ᾿ ι 

ΠΡΟΣΡΩΣΣΩ νεὶ ΠΡΟΣΡΗ ΓΝΎΥΜΙΙ, ἐϊίάα,, αἰϊέάο, 
αὔέρο ἐενγασ, αἱδγώπιρο, οοπ γέησσ. γ85 Ῥίλ, αἰἰδναπιρο, χ«χερο 
Ῥε, 11,9. προσρήξειφ αὐτοὺς, ἀἰῥάδα ερ6. ϑῖο ΦησΟν Ἀἰβεο, Ε 

οἷ, 2}. εἶν ἦν 1 Ἂ 

᾿ 

[ 
Ν 

ἐν 



᾿ 

“Ὁ 

᾿ῴμὃ8 ΠΡΟΣΣΙΑ4ΑΠΖΩ" --α ΠΡΟ ΣΤΑΓΧΑ 

ΙΧ, 18. Ἰάεπι 166. ΧΧΥ͂ΙΤΙ, 9. προσεῤῥαγμένους. ψιὰο Ἐμωεέα 
ἔλθω ἴω 1. α΄. Ρ. 98, 48. 

ΠΡΟΣΣΙΜΔΙ ΖΩ͂, δὁρμο ἐπ αἴΐφωσι, φαϊέναπι σπιξέΐο 
οοπέτι αἰέψμόπι, αἄερμο, ἄδερμο. ῬΡγ. Τμον, ΧΥ͂, 8. προσ- 
σιαλίσῃ βεουπᾷυπι Ἰῖδτος Ομ ηΌ}]1ον. ἴα «οὐ. Και. Ἰορίτοτ: 
προσσιελίσῃ » φυοᾶ 1άδιι ποῖϊαῖ, 
ι ἘΠΡΟΣΣΙΣ.,27) ΖΏΩ,, τάοϑι: δῶ σέώελος Ῥδεῖϊου δοὸ σίαλος 
εοτἰ έϊον. 146 8. ν. προσσιαλίζω. - 

ΠΡΟΣΣΥΜΠΔΕ ΚΟΜΑΊ, δεἐπιαΐ αὐλάαεγθο. ΔῸΣ 
. Ἐϊιδρ. πιέδοθο πιδ. Δ]. δ. ΧΙ, 10. προσσυμπλακησεταὶ. 

, ἜΠΡΟΣΤΑΓΗΣ, ταὐϊοξεηι. ΜΝ ΟΠ 8]4. νεγδιρα. Τ)ατι. ΠΙ;, 
“8. Ζγοορήγν. Α(ἰε5. ν. ,38. δολοὶ, 1; ἀμογά. ἼΨ. γν. 505, 

- 2. ϑολοί. 
ΠΡΟ ΣΊΑΓΖΜΑ, Ῥγαεοερέειπε, πιαπιαϊαξιπν, οὐἰέοέιεηε, 

᾿ ἐμιϑϑιιϑ. ΠΛ23.γ ῥτπιοροπίέμτα. Ὥσυς, ΧΙ], 6. δ6σ. «“42(, 
Βοϊησαῖ Ιδρο Μοκβαῖοα ρσγδϑβοτιρίαπι δγδῖ, τιξ ρτξσπορεπίία 
εο οομδεοταγομῖασ. Ετρο ᾿έρθεε υϑγίοιτιθξ, τδὸ ἀφ νδτίϑ 
Ἰοοιίομδ οοριξαπάππι οτξ, . - ὙΞῚ, »εγόμπι, 1τ, ρῥγαδοσρέιπι. 
σοη. ΧΧΙΨ, δο. υδὶ 4111 10τὲ πρᾶγμα Βαῦδαῖ, Ὑίάεξις 6588 
ΑἸΐυ5 ἐπίουριϑίῖδ. Ὥθαι, ΧΥ͂,1. ΧΙΧ, ά, [ο5. ΥἼΙ, 27. Οἱ 
ἄλλος Ῥιον. ΧΧΥ͂, 4. δὲ νἱάο δΌΡΤΔ 8. πρᾶγμα. ᾿Αἀὰο Ἠκη. 
ἘΧ, . 860. μὲσ: 60]}. ν. 12. - Ὧ1,) ἔδα. Ἐδιμ, Ὑ1ΠῚ, τά. - 32 
11», νεγδιπι εἰ ἔδα, Ἐδιἢ, 11, δ, - ῬῚ, φέαξιεέτει. . 668: 
ΧΟΥΠ, 26. Εκοά. ΧΥ͂ΠΙ, 16. 20. ΤοΌ. ΧΧΥ͂Ι, το. υἱοὶ πρόο- 
ταγμα ἐογνηπΐηηι, πηι ποῖ ἐγαποργ δα αηαΐμην ποῖδι, ' δ6η08 
80 6. ΟΧΕΥΠΙΙ, 6. Αἀάο ὅϑγηιπι. Ῥτον. ΧΧΧΙ, 1δ.. αδὶ Ῥγαδ- 

, δου ἐρέαπι ρογέξίοποπι αἰλπεοηέογεπι ἀοῖδλξ, 1. 4ᾳ. σιτομέτριον 1ἴἃ 
Ν. Τ, ὅγπιπι, Ῥπ, ΧΟΙ͂Υ͂, 20. ΤΑδοα. ΝϊοΒ. ΨΙΙ, δ. -- πρπν 
Ἰάϑαι. ἴον. ΧΥΤΙ, 4. 5. ΧΙΧ, 5). ΧΧ, ὃ. οἱ Ἰϊοὶ δαθρίυϑ. 
“ἀπ, πιάαπδ. ον, ΧΧΥ͂Ι, χβ. Ὥ Ὦ. Ἵ Ῥοέοπέέαπι ἀἰἐνέπαπε 
ποῖδε, 4:86 Θἰίδπι ὁτιπιαἰϊοτ ἀη 85.., εἱ εο ἐοφμοίαᾳ ετἰΒαΐξτος, 
- "ὌΜΣΝν, ἑέπιον. Ῥτον, ΧΙΝ, “7. Ἰμδξοτυι ὈΝΏ, ἘΠῚ 0ΔΡ. 
ΧΙΠἢ ἐκ: Βεδ ΠΟ ἱποοπιηοᾶο. - ἮΠΏΣΟ οἰ] ἃ... “ογῥτεπε. 

, δα. ΤΙ, 16. δδο. οοά. Ολέϑ. -- ΠΚΌ. Ἐποά, ΧΧ, 6. 1,ον. ΤΡ, 
.. ΧΧΥ͂Ι, ι4, οἵ 4}1δ᾽1᾽. - Ὡρυον οὔϑαγναΐξίο, Θἴλαγα σμοᾶ 
“σεὲ οδεσγναπάμπι, Οθα. ΧΧΥΪ, 5. 1,ονῖς, ΧΥΤΙΙ, ὅ0ο. Ζαοδ. 
11,7. - ὈΡΩῸ, ἐωδὶ Ἰιδνὶς, ΧΥ͂ΤΗ, 26. ΧΙΣ,, 57. Ῥεα]αι, ΥῊΗ,. 
γ. -ἰ που, λαίξέεμα, 10}. ΤΥ, 9. Νὸι Ἰερδγαπε ὈΧΌΣ, ὦ 
᾿πΟΒὨ.]}18 Ῥίϑουϊε, 86ἃ τϑαὶ ὀαργεββθγυῶῖ » ποῃ νψοοΐβ ρῥτο- 
Ῥυιϊοϊδίθαι. Να ἤδἔυδ ἐβδῖο Πεἱ εϑἰ οἷτια ἐπιρθρίμγα. -- ὯΒ., Οδ, 
δὲ πιοῖοη ποθ ογὲ Ργοΐαέιεπι. 1ον- ΧΧΙΥ͂, 14. Νύαι. ΤΣ, γ8. 
20. 15. οἷ 4.101 βρερίιιβ. - Ἐπη05. πιαπἰαέϊοπα. ἴπὸ. Ῥε. ΧΥ͂ΠΙ, 

8. “444. εἴ 4. Ομέπία Ῥβαῖα. ΟΧΥΤΠΙῚ, δ6. - ἸῺ. ἀκα. 2 
Ῥατ, ΧΙ͂Χ, το. Ιδγοῦι. ΧΧΧΤΙ, ,.5.. 6 ἐορο οξαίοα ἀᾶμι1- 

,. Βεῖυν 08, Ι, 6. 60}1, Βαγη οἷ. 1, 1. ϑ.κ.1, 5. 5 Επδάγ. ὙἹΠΙ, 4. 
εεπέοπίϊα, πιαπιἰαξιωνο ; «μα]ά, ὩΡῺ Εράτ. Υ1, νάν 5. Ἐπάν, 



δ. ἢ 

ν᾽ 

ΠΡΟ ΣΤΑΞΙΣ --- ΠΡΟΣΤΙ ΘΗΜΈ ὀ Ἂ4ρ9 
ὙΠ], 8. δογέρεμῆι,. ἀρ σῆς φωα αἰϊφεμά ἠιαησαΐίω, ὁμαϊὰ: 
Ὠ0 05. Ἐπάν, ΥἹΙ, 11. 

. ΠΡΟ’ ΣΤΆΞΙΣ, ογαξηαέζο, 11. διρηιξη8 ἀὐδδιαριν, σογι-ὲ 
“ἐἑέμέμα. 2 Νῖίασο. ἸΧ, χ6. ε60. .42ἐ6χ. οἱ Οοπιρέ, ἴῃ τοἸἰχαΐφ 

᾿Ἡρτῖδ Ἰορίτοτς οὐ νταξις. 
, ΠΡΟΣΤΑΡΗΑΣΣΩ, απερέτμϑ νι] Ῥγαείογδα ἐμγὦο,. τ, 

τ, 5, καρδίαν παρωργισμένην μὴ προσταράξης.. 
ΠΡΟΣΤΑΣΣ, Ρογέξομϑ , »“δοεέῤμέμπει, δραέξιεπι Ψασερ 8 

ἐπέθν ΡοΡέξομδ, απέὲθ ἑαπῶδ οοποέανειεπε ρμογγεοέαα ἐπ ἀράς 
οἱΐα Ογαεοὲς, τὡἱ ἰφδίδτον, Κϊέγενέμα Ρ. ΨΙ. ο.. 10. ξϑῦην, “ὁδεδο 
δειΐωπι.. Αἴψιν. 666. ργέπιαπι φαξέ. ἙἘσεοῖ. ΠῚ, τ6. προθέώδας 
Ὡδλ νἱά. ἽΜονε αμοονέμο. - ἈΔΥΥ5Ό, δαδωδέξογέμκι, Τυά, 117, 
“5. σεγολέμο: προστὰς » προστῶον. 

ΠΡΟΣΎΤΑ͂ΤΕ Ὡ,, Ῥναεζδοέιδ. διεπι, ργάσϑεπι. ἘπδιὮ, ΤΊ, 9. 
860. Κεἰ. 42. ι Νίαοο. ΧΙ, 47. Μιάα οἱ διν, ΧΙ, 533. υδὲ 
Ῥτο προστάτην Οτοίέέξωδ Ββθῆθ Ἰεροπάυμ οοηϑοὶ προστατεῖν 
εἰγίων καὶ λαοῦ αὐτοῦ, υἱ ρταδοδδεῖ βϑποῖίβ δὲ βόρῆϊο ἰρβίιι,. 

ΠΡΟΣΤΑ ΤῊΣ, ρναείδοέωθ,' απέξδέεα, φωὲ γεὲ αὐέοσμὲ 
Ῥγαεοϑὲ, εαπιήμδ αὐἀϊπέηπἐδέναί. Ἀπ) ρατῖ. ΝΊρῃ. ἃ 3χο., σοπδιξ- 
ξιρξι8, 3 Ῥαν. ΠΙ, 10. - πὴρ8.» ̓ »νᾳοζεοέμνα. Ἃ Ῥαΐ, ΧΧΥ͂, 
11. “ἰ ὍΕ, βναδίδδέια, Ργαέδεα. 2 Ῥδι. ΧΧΙ͂Ψ, χχΧ. - ἀν, 

ργίέηοσρε, ι Ῥατ. ΧΧΥΙΙ, 51. ΧΧΙΧ, 6. γιά οὲ 5 Εδάσ. ἢ, 
12. Βόργ, νεὐσϑ., Εφάτ, 1, 9... 

ΠΡΟΣΊ!Α' ΤΎΩ, ργαεοὶρίο, ἜΞΕΡῚ ἽὮΜ, αἴοο. Του. 
ΤΠ, τι. « πὸ, γερσίο. Ἐιὰ, 1Π| τά. - ΜῈ 51ν, ἱνογύεσι δπέξ, 
Ἐδιὶ. Τ, 10. - 21 ῬΩΒ. ἐοᾳμο».,. Ἶοε. Υ, μᾷ.-. ἜΝ, σαοέιμᾷ 
Ἐκ. Ἰ, 19. -- πὸ ΙΒ, ραγο. οι. ΤΙ. ..Ἱν,᾿Ὁ. δὶ Ἰῖρβϑτθ 
ἐεδονει] δεν δε. - ἽΕΙ. πιαπαέμπι. 4 Ῥατ. ΧΧΧΙ, ι. - ΠΙΧΌ, 
Σάδιι. 165. ΧΧΧΥ͂Ι, 21. “Υγ5, “μπρός. 4 Ῥατ. ΧΧΧΙ͂, 

5. Αὐτὰρ, « χὦ,8, Ῥγαδοέρενδ, δοπϑέξέμοτθ. -- τὴς ΛΒ. Οδπ, 

ΧΙ, 11. 1,, ἃ. ὅγπιπι. Ῥε. ἸΧΥΤΙ, 30. 'πρόσταξον, δὲ 
Ῥεοτας. 1ῃ Ῥτδοιοσίϊο ἰοροσεαπὶ 1116 Ῥυποῖὶο ΤῊΣ πὰ δαιροτα- 
εἶνγο. ᾿Ηἰογοτγπεμ δυΐθηι 1ορ1486 νἱἀδίυν προστάσσει. Ὑοτῖϊξ. 
ουἷπι ργαδοέρὲξ. 58 Ἑεὰς. ὙΠΙ, αι. δὶ 6βὲ ρεν πιαπάαέιεπι αἰξ-- 
οἰδὲ οοποϑάίεγα αἰαῖ, ἷ. 4. τιο5 δέπσιπ σέεναδ ὀφινεξέέροη. 5... : 
Ἐδάτ,.Ι, “5. 08.814, 59Ὸ ἕο, γξέῖο “επξεμεέαπε,, Β, 6. πιαπαῖΐο.. 
Εξαε. ΥἹ, 1. Ψ᾽’Κᾶ6 8. συντάσσω. 

ΠΡΟ ΣΤΕ 48 αὐ λάφο νογο, 323, ̓ τεἴαπι. ἀρμρῃ Οοδοϊ: 
ΟΥ̓Χ, Δ. ΤΧΧ Βαθθηῖς καίγε. 

ΠΡΟΣΊΜἜ ΘΗΜΗΙΙ, αρροηο, ἀσδάο, ᾿αὐίἑοίο, ἄισαο, οοἶέξι 
8ο, δὲ προσείϑεμαι, αὐΐωτρο πιθ Ρραγέϊδιεια αἰξοιεέμθ, ἐγαπδϑὺ 
ἐπ, ραγέεα,, ἀϑδοοίο πια, ̓ αάῤαεγεο. ΟΝΌΝ,, ΘΟΠΘΤΕβῸ. σου. ΧΧΥ, 
ὃ. προσετέϑη πρὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ, αὐξενβεδαΐμτ' ρΡΟρΌ]Ὸ 880, 
Β.. 6. πιογϊεδάέμν, ΨιάΘ δὲ Οθη. ΧΙ,ΈΧ, 20. 32. Νυαι. ΧΧ, 24. 
ΟΧΧΥΙ, ι8. ΧΧΧΙ, 2, Οδδ. ΧΧΥ͂, 17. προσετέϑη πρὸς τὸ 
γένος αὐτοῦ, αὐέωηροδαέμ» ἘΜδλ ταν 880.) Υἱᾶο 6 Υ. 29. 

11.4. . 



αἱ 

ξδ΄ : ΠΡΟΣΤΙΘΕΖΙ. 

Νύ; ΧΧ, 26. ᾿“αρὼν προστεϑεὶς (80, πρὸν τὸν λαὺν αὐτοῦ), 
᾿ς αποθανέτω ἐκεῖ, Αὐτοῦ αὔέμπραΐωγ ῬΟΡα]Ὸ 880, οἵ πιοτίδίασ 
δι. Οομξ, Νά. ΧΧΥ͂ΙΙ, 158. Τπά. 11, 10. προσετέϑησαν πρὸς 
τοὺς πατέρας αὐτῶν, ααὐερεοέξ δπέ ραϊτῖθυϑ βιϊ8, Οοπε, Ασι, 
ΧΠΠ, 26. οἱ Τἰδεοοὶἑὲ ΑἸ ἀνεγϑαγέα ϑ.ον. 110. ΤΥ, ο. 6. Ρ. 562. 
5 Βερ. ΧΧΗ; 410. προστίθημί σὲ πρὸς τοὺς πατέρας σου, αὐα- 
ἑωπροὸ ἴθ φαῖσιδχδ ἔμ!18. ᾽ γ186 δὲ  Ῥασ, ΧΧΧΙΝ, “8. πὰ, 
ΧΥΠΠΙ, 45, προσϑήσεις τὴν ψυχὴν σου καὶ τὴν ψυχὴν τοῦ οἴκου 
σου, 5801}. πρὸς τοὺς πατέρας σου, δαἄϊυτρεδβ δυϊανθπι μαι δὲ 
διλτοδπι ἔδινα ἴὰδθ ῥδίγιθ8 τοϊ8, Ὦ. 6. πιογέὲ ἐγααἶθα, γψ6]: 
αιοίοῦ οΓὲ8 γπογέξε ἐμ46 δὲ Γαπιξέἑαο ἐπαθ. Οουέ, αὰᾶ6 1. ἢ. σ΄. 
Ῥοβῖ ἈθΡτ. ον αἰϊαία δυλὲ εχ Ῥσον. ΧΙΧ, 10. 1 ὅ8πι. ΧΥ͂, 6. 
μὴ προσϑῶ σε μετ᾽ αὐτοῦ» 80. πρὸς τοὺς πατέρας σου, τὸ 8ἅ- " 
ζυορᾶπι ἴδ ραϊσχιθυ8 [18 σὩσα 1}}0, ἢ. 6. π6 ἴδ πιογέξ ἐγ αάαπε, 

᾿σ6}: οσοοτάαπε σαὶ 1110. 1: σαοαιδ ἰδὲ 76. 7π|.. Τὰ οπιηῖ- 
Ῥὴ59 Βῖἴδοο 1οσἱ8 ΓΙΧΧ θν ποππ}}8 16ρῖ886 νἱἀαπῖυγ. [Ιοῦ. 
ΧΧΥΙ͂Ι, το. Ῥτὸ προσθήσει Ἰορεπάσπι εἐδὲ προσϑήσεται. Νπι 
ἄπ τοχῖπ Βοδτ. Ἰερίτων ΌΝ". - ΩΣ, ἐαδεν. Ζαοῖ, ΧΙΥ͂, 17. 
Τι ὁροταηῖ νοὶ υλῦλη, ρα ραέίο, νοὶ Ἐώλη., ἀσοοάδνδεος, πε. ΡΒ. 
ἃ Ὁλ2, αεδοοάο. - ᾿ἈΧΤΙ., ἰοηέέσν' ἑποθαΐοηις δὲ φιαεφὶ ἔγγέρθηε. 
ὅγπιπε. ΟδὩς. Ψ]], 9. προσευϑέμενος. ϑδηδατι Θκρτοθδιῖ, Ζ7Π2α 
ὐοηξον ἑποθάδσηϑ μὲν ἰαδία αὸ ασπέεδ, τὸ ᾳιαδὲ οοπὲκηοέτεπε 
ομἠὺ ἐδ νἐἀἰδαξε» νἔππε, Ἐ, ΟΥοξίξ βουνξθηῖλα Ὁ53}1} 16 518856 νἐ ἀ6- 
ἴατ, - 51. αὐλαστδο. Ὥσαυι. ΧΙΤΙ, 4. πρὸς αὐτὸν προστεϑήσε- 
«σϑε, δ᾽ ραγίεδ δϑηιοηπιῖιἑ. ἴοϑ. ΧΧΤΙΙ, 5. δθο. Οὐπιρῖ. 10. 
ΧΧΙΠ, 15. ἐὰν γὰρ ἀποσεραφῆτε, καὶ προσϑῆσϑε τοῖς ὑπο- 
»λειφϑεῖσιν. ἔθνεσι τούτοιρ, 51 δαϊπι ἀσβοίαε!β, οἵ ἐν ραγέδα 
ἐγαπδοαέξδ, νοὶ: ραγέφδ δεηιαηιπὶβαξυτα ποιτίαπι, ΤᾺ Ζύμξαγ.- 
“οἴμε ἴπ Αγαίο Ῥ.᾽ χοθ8. Μεγαρεῖς τὸ γὰρ ἀποστάντες ᾿ντιγόνου, 
τῷ ̓ “ράτῳ προσέϑεντο, εραγφηδοα, ομπὶ αὖ ΑἸπέέσοπο αἷαζϑοὶε- 
δὲ, '“γαζὲ ραγέδδ δεοιμέξ δεπί. [τὰ .δὲ αἸ1δ ργοΐδυῖ. Ὑὶάθ 
:ΔοίοχοΒ Ζξοὗο δὰ Αοι. 11, 41. Ρ. 1οάά. οἰϊαῖοδ. -- 51» Ζο-- 
-4πμο7. ϑγπιη. Ὅσαι. Υ11, 10. περονοϑέμενος. Τιορὶς Ρ5.. αἰ ὍΣΣ 
ἮϊΡΒ. δ Ὃν, σχοϊέο. 7658, ἴ,, ά, προσέθηκέ μοε ὁτέον τοῦ 
«ἀκούειν. ἀρροδιεέξ ταῖλῃϊ ἀάτϑτα δᾶ δυάϊοινὰυτη. ᾿Ἰυΐδοτο σϑσῖθν 
ταπῖ. -- Π5) ΗἸΡΒ. πιωῤῥἑέρέξοο. Ἑιχοά. ΧΧΧ, 16. ὃ πλουτῶν 
οὐ προσϑεΐσεε; 80. τὶ. αἷναδ ποι ΡΪ.8 οοπζϑρδί. -- Ὠσῶσ ΗΠ ΡΒ. 
ἃ Ὧι, ρόπο. Ῥ8. 1(Χ], 10. μὴ προσείϑεσθε καρδίαν, Ἶν. δ. ὯΘ 
“πὲπιὲδ ἀπιϑδέξά., αὶ οσέμασαέέδ, Οοπξ, ἐπῆγα 8, ν. τάσσω. - ὉΌΣ 
ῬΊΩ. ἐϊωαο. Τοῦ. ΧΙΠ], 9. εἰ γὼρ τὰ πάντα ποιοῦντες προστεϑή- 
'σεσϑὲε αὐτῷ, 581 δπῖτ οπχηΐα ξαοξοηῖοθα. ααὐλαενεαϊἐα 1}}1. Ν' Ι,. - 
Φ2Π.. δοοία. Ἐποοῦ. ΧΧΧΥ͂ΤΙ, χ6. τοις προστεϑέντας αὐτῷ, 
ηὐτὶ ρανέδα οἷτιδ δαριδοξιν, -- ΒΟ, ἄδαμο, ϑγπιπε, Τοῦ. ΧΙΠ, 4. 
ἁδὲ προστίϑεσθϑαι ψεύσμαει, αὐξεηκχὲ πισπααοίο, ὁδὲ ζαδεέοανὶ, 
δέει; φοποέπηαγδ πιοαοία. - δὲ ἢθῖ2: ΟΠ: ἨοΏ, ἘΔ], 
ΝΡ. ΗΙρἢ, δὲ ορῇ. ὍΟεη. ΙΥ͂, 2. προσέϑετο τεκεῖν τὸν αδελ’- 
φον. αὐτοῦ, ἐδδγιπι. Ῥερεεὶξ ἔκλίσοιι. φίνος 65, ΥἼΠ, 12. οὐ 

ιν ὰ ! 
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προσέϑετο τύὺ ἐπιστρέψαι πρὸς αὐτὸν ἔτι, τίου ἐξσγωγ τονδτῖθο ' 
γλδῖωσ δὰ :ππ|. Ὑιάθ. δὲ 1ν. ΧΧΥΙ, 1ὃ. Νυ. ΧΧΙΙ, κ5. - 
Ὥρκδυϊς. ΧΧΥ, 5. οἱ οοπξ, 1,πι. ΧΧ, 11. Αοῦ, ΧΙ, 5. Οδης, 
ΧΧΥ͂, 1. προρϑέμενος ᾿Αβραὼμ ἔλαβε γυναῖκα. δέογωπν ΑΡταϑαι 
δ Ραῦ Ὡχοχεπι, ᾿ποά. 1, 1ο. προστεθήσονται καὶ οὗτου πρὸρ 
«ουὐς ὑπεναντίους, ἐγαπδέδιεμέ οἵ Ὦϊ ἐπ ραγέδα αἀνοτιϑατϊογαά ᾿ 
1,6ν. ΧΧΥΙΙ, χ8. προσϑήσεν τὸ ἐπίπεμπτον πρὸς τὴν τιμὴν 
αὐτοῦ, οὐάεοὲ ᾳμϊαῖδαι ρατῖθίη ρυϑίϊο οἰαβ. γ͵ὲὶ1ἀ6 δὲ Νπη. Υ, ΄ 
». Ὅσαι, ΧΙΧ, 9. προσϑήσεις σεαυτῷ ἔτι τρεῖς πόλεις, αὐἰο28 
ἘΡ1 δᾶβιυοα ἔτεβ ὑτθδε. 1 Άορ. ΧΙ], 11. οἵ 1ά. προσϑήσω (80. 
τὶ) ἐπὶ τὸν κλοιὸν ὑμῶν, αὐάσαπι αἰηυϊὰ ἴαρο νεβῖσο. 2 Ῥατοὶ. 
ΙΧ, 6, προσέϑηκας. (80. τὴ) ἐπὶ τὴν ἀκοὴν, αααϊα δε αἰϊαιϊᾶ, 
Ζδπιδα. Ὑ1άο οἱ 2ὦἑῬαι. Χ, 11.᾽1.ά. Επξᾶσ. Χ, 1ο. ἴον». ΧΧΙ͂Χ, .. 
ἔτι δὲ προσθεὶς ᾿Ιωβ εἶπε, ἴαπο ρεγρεδαὲ Ἰοῦυ ἴπ σατηνΐηο 500. 
ψι1ά9 οἱ ἴον. ΧΧΧΥῚ, 1... οὲ οοηξ, Τωὰο. ΧΙΧ, 11. δὸ 4086 6αΣ 
'Αγέδέοέοϊέε Ἠλεέ. 111. ο. δ. οκῖτ. ποῖδι ϑελιναΣέξειδ. δὰ Οἰδαν. 

πὸ εἷα οἐϊέο Ν. 1. Β. 4... Ῥτον. Χ, “8. φύβος κυρίου προστίϑησο. 
ἡμέρας, ἴτίαοΣς ἀοιιΐηὶ αμροὲ 4165. Ὑι146 δὲ Οοδοὶ, 1, 1: 
Ῥτον. ΧΙΧ, 19, τὴν ψυχὴν αὐτοῦ προσϑήσει, 80. πρθς τοὺς πα-’ 
τέρας, Ὦ. 6. ἁμοῖον δτὶϊ πιογέξδ δέωθ. ΟΟἈ6}2 1, 16, προσέθηκα, 
συφέαν ἐπὶ πᾶσεν, Ἦ. 6. οὔϊηθα δαρίθηϊϊα σωμογαν. Ὑὶδε 68 
ΟοΒε]. 11, 9. - γ13, ἑπροίία. Τλεοα. δὲ ΤΙ ΧΧ ἸοΡ. ΧΧΧΙΙ, 
18. κυρίῳ προσϑέμενοι. Ἰδοταῖθο αὐλασεοπέεξ, Ν. 1,. -- Ἀγ)» 
ἀαξερερο ταο, ἸΝῚρἢ. Νυπι, ΧΥΤΠ,, 2. προστεθήτωσανχγσο», αὐ- 
ἐωπξαπὲ 86 τἰδῖ, Ῥτῷ ᾳυο ν. 4. Ἰορίτυτ προστεθήσονται. πρός 
σε. ιᾶο εἰ 166. ΧΙ͂Υ͂, 1. Ἐδῖδ. ΓΧ, 27. ἐπὶ δὲ προαστεϑειμένοις. 
ἐπ᾿ αὐτῶν, βϑυρον 108, αυἱὐλ αὔξη ρογοτιξ 80 1ρ5816. Τγ 3. ΧΙ, 
54. προσεεϑήσονται ἐπ αὐτοὺς πολλοὶ, ταυἱεῖ 6086 1119 “α- 
ἑωπροπέ. Αἀάθ 2πο. ἄδοξ, 11, 11. - 535, σασο, ἃ Ῥατ. ΧΥ, 9. 
προσετέθηδαν πρὸς αὐτὸν τοῦ ᾿Ισραὴλ. πολλοὺς ἐγ αποέδαη! ἐπ 
Ῥαγέες εἴτ πιΌ]εν Ιδυδ}] 1186. δῖο ἴπ 1. νοσωδοῦῖα: δέμοπν κερὶ, 
7αϊϊοπ. -- Ὁχ9 ΝΊΡΗ, οναρ, Ὅσαι. ΧΧΠῚ, 15. ὃς προστεθειταῖ 
σου παρεὶ τοῦ κυρίου αὐτοῦ, 4τϊ ἐπ ραγίδε, ἴὰΔ8 ἐγαπδὲδε ἃ ἀο- 
ΧΩ. 8110. - 123). ὅο. μον. ΧΙΧ, λ4, ἀπέναντι. ευφλοὺ, οὐ 
προσϑήσεις σκάνδαλον, Οοτᾶτα ΟΟδ00 ΠΟῚ ὥρροηϑθα δεῖ ροηδ9. 
οἰοιάτϊουϊυ. Δάάθ Οεη. ΧΧΙΧ, 58. ε6σ.  'ΝΜΙ38. Οχο". υἱδὰ 
υτα  προσδίδωμο Ῥοδετιαϊαῖαν ἔπ οοὐΐϊοῖὶθυθδ. -ὀ Οἢο, αἰἰδεέρο.᾽ 
ΑἸροβ. 1Π|,15. 1Θρογαπῦ 35Ὼ})} ἃ ἢδν, ἀαααϊαϊδέ. -- ΛθΌς πεοΣς 
Ἔα] οἱ ΝΊΡΒ. ρογάο,, δοπδιπιοῦ. ΝΌΩι. ΧΧΧΙΣ 14. προσϑεῖ» 
ψαι (86. τὶ) ἔτι ἐπὶ τὸν ϑυμὸν τῆς ὀργῆς κυρίου, αἱ ααὐιηονοέδα ἢ 
δάμιο δαυϊά δὰ δχοδηεβοθηζίδαι τὰ Τοιΐαι, ν6]: ἀξ. 
ἰσιισογοέἑδ ὀχοδιἀΔεϑοθαιΐατα ἰχαθ Ἰϑομιΐηϊ. 1 ὅ8πι. ΧΙ, 46... 
ὑμεῖς καὶ ἃ βασιλεὺς ὑμῶν προστεϑήσεσϑε, 50. πρὸς τοὺς παιέραρ, 
ὑμῶν, νοῦ δἱ τὸχ νοϑῖος σαϊξεπροπιὲπὲ Ῥαιτὶ θα γϑβιτὶβ, ἢ. 6. 
χπιογὶσπιΐηές. ΑἸΔΣ 181 Βαρθῶϊς ἀπολεῖσθε. Νοι Ροιπναϊδτυ αἱ. 
ἀηγέοδια πδς εἴ ΠΒΌ, 864 γοχ ΠπΒΌ ρσϑοῖοσς ρογαεπαϊξ. οἰΐδαι αὐΐ- 
ἀεπάξ ποιϊοιθαι μαρθὲ, ὧΣ Δρρᾶζθὶ ὁ χολίᾳαία λοοΐδ ϊο͵ δά. 
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Νυχ ΧΧ, 2θ. ᾿“αρωὼν προστεϑεὶς (86, πρὸ ᾿Π Ἵν, προσ- 

, ἀποθανέτω ἐκεῖ, Αὐτοῦ αὐέεεπρ αέμν ρορα» ''πε ἴῃ ἀϊο 
δι. Οουξ, Νυῃ, ΧΧΥΤΙ, 15, 1πά. 11, 1’ 7 “ναῦν ἁμαρτίας 
τοὺς πατέρας αὐτῶν, πὐλερεοέξ δεηέ μαι" . 8ῖ-. ΠῚ, 460. 

ΧΙΠΠ, 26. οἱ 2, ο5εἰϊὲ “ἀνεγδαγία ϑαοῦ πρὸς τὸν οἶκον 
5 Ἀεᾳ. ΧΧΗ; 20.- προσείϑημί σὲ π’΄'. 92 ῬΙΒ, πᾶγγο. Ῥςε. 
ἕμπρο 16 φαϊτϊθεϑ' ἐπΐ6. ᾿ 146 εὐΔ.. προσέϑηκαν, κα. 
ΧΥΤΙΙ, 8, προσϑήσεις τὴν ψυχ; ἐι, Δ)αυὰ. ΤΙ ορόταπε 

σου, 801}. πρὸς τοὺς πατέρας 2 “ ΔΩ, γϑεροπεῖσο. Ἑκοᾶ. 

διυλτνδηι ἔδιδ6 δ ρδιτ Γ΄. ϑουζν, ἨΟᾺ αὐέμηραδ ἴθ᾽ 

αμοίον ὁγ ἐδ πιογέξε ἔωα6 δὲ “ἡ. “ι΄ ἅς ΧΙ, 21. προσέθηκεν ἐπὶ 

φοδῖ Ὦθρτ. ἢολ ἰδέα βὰν “΄΄ Ὲ«', σεγέο ογ αἰ“ 6. σρροδιιὲξ ἴπι 1118 
μὴ προσϑώ σὲ μετ᾽ αὐ 7“: Σ οἱ Σ,ον. ΧΧΊΥ͂, ὃ, ὅϑγπιπι. 105. 

, ζυρρδπι ἴα ραϊτίθυϑ “ἡ! ὦν ἔμπροσϑὲν τενὸς πιϑῖΆρ ΒΟΣΊ 66 δθπι- 
ΠΩ]: ὁοοϊάαπε σανν,." αἰομὲ αἰξημδα ααἱ ὁχαπιϊπαζραίιετε δὲ αἰξτ 

Βυ ΐδοο Ἰοσὶβ 2΄,, ῥτον. ΙΧ, 2. προσέϑηκεν,- αρροϑιεῖέ δῖ 
-! ΧΧΥΤΙ͂Ι, τιθ. Ρ' {146 ΒΌΡτδ 58. παρατάσσο. - "Ἄχ, ἐγεέξεπιεδοο. 

ἄπ τοχῖμ ΒῸΡ »΄μἰ Ιοσο᾽ προσϑήσεεαν., ηποά Βαροῖ᾿ εὦ. “42(., 
Ὑιὀροταπῖτ. 7) ,,ϑήσεταν Διὰϊ πρισϑήσεται. - ᾽ν, ἐκραμαῦ. 

ἃ δΔλ5, σάν ἴω, αδὶ ρτο προσέϑηκαν 81}} ὨΔΡδΩϊ πέριέϑηκαν, 
Ὁ γ παν» 22: ἐμοῆτ. ΤηΔΡὶδ σοηνθηϊῖ, « ϑὐῦ, γορογέο. 2 Ἀδρ. Ι, 

πὴ δ μοτο, Ἰον. ΧΧΙ͂Χ, 25. ἐπὶ τῷ ἐμῷ ῥήματι οὐ 
ον {΄. κ᾿, 0. τὸ, νϑῦθο πιεὸ ποὺ σααοδανιὲ αἸἰφαὶά. Ῥτδο-" 
τ ἊΨ Όπη. ΟΊ, 48. 660. Ολὲδ. ὁ βασιλεὺς “αρεῖος προσε- 

Μᾶς, τὸ γένος αὐτοῦ, τοκ Ἐγατῖτιϑ πιογέιειιδ δῖ, δὶ 181] 
ὝΡ̓ ἴα τοπκῖα, δϑιο-εἰἴδιη νὸχ πρόσϑες ι Ῥάᾶτα]. ΧΧΙ͂Ι, 15, 
ΤΧΧ ρατίτου δο 8]108 [π|ῖ. ὁχ πὸ δυϊθοδάδηϊιβ σοπιπνα- 

“"" δὶ η"ὉὉ Ἰορίτας, δἀάξευην 661. Σ᾿ μραΐιο: λαῦσῆ φμοφιιδ 
ΠΡ νοῦ αἀγεζοσδ, δὶ ἔρττδεδο Ἰορεμάππι λαὖε, 50. ἐἰϊδὲν Ἀ. ἐ. 

ἦς ἡ μπσ, δῖτδο, , ὅ. πρυσϑεῖναι ἁμαρτέαν ἐφ᾽ ἁμαρτίαις, Ρ6ο-- 
͵ ὡἷ ΡΘοοάϊι8 ἀοομγεμίαγο, δῖτ. ΧΥΤΠ, 5. τὶς προσϑήσει, 4πῖ8 

τς «ὐἰδοῖδέ 8. Ρρβογιδὲ αηεπμώπι, Ὦ. 6. σοηδέω, διδοὶρίαί. Ἰθιά. 
’ ν.6. οὐκ ἔστιν ἐλατεώσαει οὐδὲ προσθεῖναι, πὲλιέξ ὁδέ, φμοά εἶδ. 

, ᾿ς χᾶ αι σαάαε, Ὦ. 6. ρεγζδοέαφ δεῖ, δὲ οηχιέδιιδ έτη Θ᾽ ἐδ 

ἀδοομέαθ. διτ. ΧΥΧ, )5. προστιϑέναι, τεροίονσ, ἑέογαγα, ἱ. 

͵ “4: δευτεροῦν ν. χά. 5ῖτ. ΧΧΙ, 16. ἐπ᾿ αὐτὸν προσϑήσει, αμοεὲ- 
, τὲς ἐδμα γεάάεί. Ἐμέσ. αὐ “6 αὐαϊέοίδέ, ἘὮ. 6. δ᾽ 1 δρρΙοδΡῖξ, 

.- [8 ἢ] ἔπ δοῖτιβ πιοσθδαθθ οοηξοτδῖ. Γορίς αὐτοῦ δοπβα μοὰ 
ον νς ΣΩ8]10. 1 Νῖδοο. Ψ]Π, 1. 90], πιε Ἰατ. ϑγοροπδγο, ροφέμέαγε Ὠοϊαῖ. 

᾿ " ΠΡΟΣΊΜΜΟΝ, πιμίσέα, ροόπα. ἃ Νῖίαοο. ὟΙΙ, 36. θεοῦ 
τς ΚΞἐρίσει δίκαια τὰ πρόστιμα τῆς ὑπερηφανίας ἀποίσῃ, Ὠοὶ ἰὰἀ!- 

“ΠΠ  - Φιο Ιυδῖδ8 ροδηώδ ΒΌΡΟΥΡΙδΟ ἔδτοα. ὁδμέαάαδ : πρόστεμα » ἐπίχεοι- 
θα. Τοιάδε μὲν τοῖς κακοῖς βουλευομένοις δίδωσὸ τὰ πρόστιμα τ 
δίκη. Χαὶ πρύσειμον, ζημία, ἐπιτέμιον, παραγραφή. Πολύ-- 

, υβεορί Παρὰ ' Ῥωμαίοις θάνατος ἦν πρόστιμον τῆς ἐφεδρείας λι-- 
ποντι τὴν τάξιν. Οοπΐοτ Ῥοΐγὸ. 110. 1, σ, 17. δὶ αἰϊῖοσ, ο"- 

--- 



ι 

Ν 

' ὲ Ὁ ᾽ 
ς - ἯΝ ἐὰ ; 

ν 

Ἂς ΠΡΟΣΤΡΕ 'ΧΩ -- ᾿προσῷσ' ΤΩΣ. δοὅ 

ἘΞ, - χζρέονο, Ἰορίξητ. σιά. φαφᾳῦο δὰ ἢ. ], Ξνπιδρεὶ εὰ 
“Ἄς Ὁλανονίπὲ Οέοδθας δαονασ Ρ. 174. 

Ὁ Τ ἧς : Κ᾿ αἕέέγο, αξέίοο. νὰ, ἔοψιο». ὅγπεπε. 
“ “4 “ 'ϑων. Τῖα διαϊπι ἈἩ, ]. ὀαριθαυάδαι 6886 
τ, 4 Ρϑάξδιιε ἐοφιὲ, - ἤηγῶ, ἀαοά ἴπ 1, ἀταἢ. 
'Φ Ν : φ νεῖ ᾧ κὰν ἃ Κιπιολέο" Ῥόσ ΠΏ 33 “35, 60) 048» 

ϑ ς ἡ «μδέσηαπῃ, Ἐχρ!ἐοδίυτ. “4. 560. οοἄ. ὩΜοο ιε : 
" Φ υπονῃξ Ἠερεγέονέμπι ΜΒ δέ, ὁὲ Ογέοηΐ. ἘΠ ΈΡαΣ Τ. ΤΥ. 

φ- 

Φ- ἼΡΕ ΧΩ, αἀοσώνγο. Ὑ)., σγγο, Οδι, ΧΥΤΙΙ͂Ι, 2. 
ψ. ΚΕ δηάθαι νόσοπι 4ἀαοαυ6 ἀδ δυο δἀάίαϊι ϑήπι- 

νὴ ἃ 
4 Ὅ. 

, Ὅφη. ΠῚ, χ5. προσερίψει. 
“ΠΡΟΣΥΜΠΑΕ ΚΟΜΑ), πολὴη ἮΠΒΡ. πιέϑοσο πιδ. 

“28. ΧΙ, 10. 860. οοὰ, “26-. δθἃ τοοῖῖαο 1δὶ ἴῃ Οοτὴρέ, Ἰορ ταν 
προσσυμπλακήσεταε, φυοὰ γξάα δυῆτα. Ὁ 

᾿ΠΡΟΣΥΝΗΠΌΘΝΗ ΣΚΩ. τϑὸ, -πιορίον. Ἑκοά. ΧΧΤ, 
390. 560. Οὐπιρέ. προσυναποϑανεῖται. 1,6ροπάθαι πούσσυναπούαν 
ψέϊται. 

ΠΡΟΣΥΠΟΜΙΜΝΗ ΣΚΩ, απιρέξερ' ἐν πιδπιογλαπε γ6- 
φοσο, 3 Νῖαοό. ΧΥ͂, 9. 

ΠΡΟΣΥΣΤΈΉ ΔΛΟΜΑΙ, εοπέναλον. 5 Μδοο. ΤΙ, 39. προ- 
συνεσταλμένη αὐϑεντία. Οτοῖίαθ ᾿πιοσρυοῖδιαγ ἐμδ σοποέδειπι, Ὦ. 
4. Ἰἰδοτίδβ ρᾶσ Αεβγριίΐοτυμι οοπάϊιοιΐ, 4ὺ86 τοΐηος αὐδην ᾿ ' 
ἹΜαοοάοησυπι, αυΐϊρας οἰΐπι αὐαυδῖὶ ξαθγδαὶ [αἀδεὶ. 

ΠΡΟΣΥΨΟῺΩ » τοῦ τω . Νίαεοο. ΧΙ, 56. Αἀάο ὠϑ νὰ 
ΙΒ. 7. 111. Ρ. 2άιτ. 6. 30, 5. 

ΚΩΡΟΣΦΑΙ '"ΝΟΖΩΑ2, ὩΡΡαΓϑθδοε ά Ἅδοο. Ιν, 10, προσ-, 

ἐφάνησαν, ἀρραγοδαπέ. 
ΠΡΟΣΦΑ͂ΤΟΙΣ, Ῥτορτῖο γεϑοϑνὶϑ 8. ὭΏΡΕν' ἑπέον [ϑοῖιεα Φ 

γιαοέαέμα, (Ποπιον. 71, ὦ. γϑ7.) ἀεὶπάο! ἰπ βοπογο: γϑερῆδ, 05 
φιιδ. 1, αἰΐεηα, Ῥ6. 1 ΧΧΧ, γ. ϑεὸς πρόσφατος, Ἴ)δυ8τεςδη5, αυξ 
ΓῚ οἷ᾽ τοαϊοσίιυδ ποτ σα] 5 ἔυΐξ, ἀδεοαυθ ΒΙΤΤῚ αἰΐϊθπαδ. - 

ἀπππη,, ποριμδ. ΟοὨ6]. ἵ, 10. -- πὉ, νἐγόηδ. Νυα ΥΙἹ, 5. σταφυ-. 
λὴν πρόσφατον. ἀνδῶι γδαδηέσπι. ΕΝ 6 ῥγορέπφιο. Ῥ οὐ, 
ΧΧΧΙΙ, 17. καινοὶ καὶ πρόσφατοι ἤκουσιν, πονὶ εἰ τεῦϑηϊοδ 
σεπΐθηξ, δίτας. ΙΧ, χά. ἀθ δηρῖοο, δὶ ορροπίτυς τῷ ἀρχαῖος. 
Ἤδεγοῆ. πρόσφατον, τὸ ἀρτίως γινόμενον, νέον, νεαρόν. ὥδκ. 
Οὐνιὲ 2,8. νεπι. πρόσφατον, ἀρτίως, πρὸ μικροῦ, νεωστὶ 
γενόμενον. ΟΟὨἵ. «4ἰδεγεὶ Οδε6. αὰ Αοι, ΧΥΠΙΙῚ, 2. Ρ. 256, εἐ 
ποῖ. δὰ 6066, ὅν. Ν. Τ. Ρ.Χ7γ6. δε οἰγπιολορία Βυΐμβ νοῦὶδ. 
τα ϑωιάαε: πρόσφατος, κυρίως ἐπὶ τοῦ νεωστὶ πεφονευμένου, 
ἐκ τοῦ φώ, τὸ φονεύω. ἐξ οὗ τό" Πέφαται δ᾽ ἄριστος Ἀγσιον: 

᾿ς κακαὶ ἀρηΐφατος. Ὑιάθ εἰ Φ΄πιπιο ἔπ} Ὑ. γεαῤον. 

ΠΡΟΣΦΑ ΤΩΣ, τεσεπέον. τα ἔοαπι. πονᾶ, 80. ΠῚ 
7ροπιῖπα, ὠκογ. Ὥσαι, ΧΧΊΥ͂,, 3. -- 51}3, ἐπ ῬΓορίπιψμιο. 
ἝΞ εοῖ, ΧῚ, 5. Υιᾶο οἱ Ταάλιὶ. ἸΥ͂, 5. ά, 

-- 



ι 

. 

Ι 

δ . . ΠΡΟΣΤΙΜΟΝ 

ἀυοιΐε. γΙδο οἱ Ν ἰϑαι. ΧΧΥ͂Ι, το. 1 88). ΧΧΥ͂ΤΙ, 1. προσ- 
, τεϑήσομαι ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ εἰς χεῖρας Σαοὺλ, ἐποίάαπι ἴὰ ἀϊο. 
΄ φυοάδην 'ἱπ πιϑῆυδ 580]ῖ. 1ε8: ΧΧΧῚ, τ, προσϑεῖναι ἁμαρτίας 

ἐφ᾽ ἁμαρείας, ρϑοοαῖα ρέοσδεὶδ ομπιείανο, Οοπ. φ τ. ΗΙ, 36. 
- πϑῷ, ἀοδοοίο. 1ε58. ΧΙΝΡ, 1... προστεϑήσεται πρὸς τὸν οἶκον 
᾿Ιακαὶβ. αεδοδίαδὲε 86 ἀοαναὶ Ϊδοορ. - 8 ΡΙΒ. παγῦο. Ῥε- 
ΤΧΨΤΠ, 51. ἐπὶ τὸ ἄλγος τῶν τραυμάτων μοῦ προσέϑηκαν, 66. 
τὶ, ἀο]οτῖ νυ]ηθγεπι. πιθοτ) σαι άδγωπέ αἸαυϊᾷ. Τιοροττιηξ 
᾿ΒΌ δῖ "5)015, ἃ δ 5, Ηἰρβ., αὐἰάεγα. -- -- 25, γοδροπάῖεο. Ἐποά, 
ΧΧΊΙΠ, ἃ. οὐ προστεθήσῃ μετὰ πλήϑους, ἢν 7} αὐϊμπρας ἴδ᾽ 

͵ χηθ!εἐευάέα!. - πὰ, ονγάξπηο. Εχοά, ΧΙ; 21. προσέϑηπεν ἐπὶ 
αὐτῆς τοὺς ἄρτους τῆς προϑέσεως, σεγέο ον: Ὧ8 ἀρροδεΐέ ἴτι 116 
Ῥδηδϑ Ῥτοροδβέιϊζουϊβ. 146 οἱ ἴον. ΧΧΙΥ͂, ὃ, ὅγπιπι. Το. 

᾿ΧΧΊΗ, 5. ἀνὲ προστεϑένρε ἔμπροσϑεν τινὸς πιθιρΒοσῖσθ δῸ Κη" 
ἕυπι ποῖδι φγοροπδνε αἰϊοιὲ αἰξἐφωίαῖ ααἱ ὁχαπιέπαζμάιϊωτε δὲ αἰϊτ' 
ἑμαϊ οαναπι. ϑγπμη. Ῥτον. ἸΧ, . προσέϑηκεν, αρροϑιεῖέ δὰϊ 
οὐδέα ἐποίγωκίέ. Μιᾶδ ΒΌΏΡΓΆ 8. παρατάσσω. - Ἄ2Χ, ἐπέμεπιεδοο. 
Ναὶ. Υ, 27. δὲ Ἰοσο προσϑήσεεαιγ υοά μᾶροι 'εὰ, “[(., 
Ἰεροπάστο πρησϑήσεται δεῖ πρισϑήσεται. - ΡΥ. ἐπρανεαο. 
Νυ, ΧΥ͂Ι, 50. ὑδὶ Ρτο προσέϑηκαν 411} Βαθθῆξ περιέϑηκαν, 
4υοὰ ἴοχῖοΐ ΒΟδΥ, πιδρὶδ σου ϑηϊ. -᾿ ϑγυ, γανεγέο. ἃ ἴλερ. Ἱ, 
11. - ρα, ἐέσγο. ἸΤορ. ΧΧΙΧ, 422. ἐπὶ τῷ ἐμῷ ῥήματι οὐ 
προσέϑεντο, 80. εὲ, νοῦθο ὥδο ποῖ αἀάεδαπὲ αἰἰᾳαϊά.. Ῥτδο- 
ἴοτϑα Ἰορίτας Ὠδη. ΥἹ, 4. 660. Ολῥδ. ὁ βασιλεὺς “΄αρεῖος προσε- 

᾿φέθη πρὸς εὐ γένος αὐτοῦ. τοχ Βατίυ5 γπογέμα δδῖ., Ὁ π18 1] 
Ἰερτίυν ἴῃ τοχῖυ. διο-εἰδη νὸχ πρόσϑὲρ τ Ῥῶώτα]. ΧΧΙ͂Ι, 15, 
ΔΡΟΔΙΧΧ ρατίτον δο 8]1086 [πτὶ. ὁχ πὸ δυϊθοθάθμς!β οοπιπηα- 

᾿ Ἐ16, ἘΔῚ ἡΌΤὉ Ἰορίτυς, δἀάϊευτι ὁ6ὲ. Κμιραέιε: λαῦσε φμοφιθ 
- Ῥέωνγέπιοδ αγεξοφα, τὶ ἔρτῖδεβα Ἰεσοπά παι λαῦο, 5. εἰδὲν ἢ. εἰ 

ἀδοώπιδ. δϑίῖταο. Ὗ, 5. πρυσϑεῖναι ἁμαρτέαν ἐφ᾽ ἁμαρτίαις , Ρ6ο-- 
δῖα ρεοσάτῖ8β ἀσοιγείαγο. διτ. ΧΥΤΙ, 5. τίς προσϑήδειγ 4μὶδ 
φαἱξοὲδέ ". ἀρροηιδὲ απὲπεηι, Ὦ. 6. σοηδέμ, ϑδιϑοὲρίαί. Τοϊὰ, 
νυ. 6. οὐκ ἔστιν ἐλατεῶσαι οὐδὲ προσθεῖναι, πὲλὲῤ “σὲ, φμοα αἶδ- 

ἢν πᾶ μὲ αὐάκαα, Ὦ. ὁ. ρογγεοέαφ δισιέ, δέ οπιτέδιδ᾽ πιιπισγὲφ 
ἀδοοίμέασ. ϑῖτ. ΧΙΧ, ,8. προστιϑέναι, Τερείεγα, ἱέδγαγα, ϊ. 
4. δευτεροῦν ν. τά. δῖτ. ΧΧΊ, γχ5. ἐπ᾿ αὐτὸν προσϑήσει, αισεὶ- 
5 ἐξα γεαασέ. Ἐπμὶρ. ααἱ “6 ααλέοίδέ, Ὦ. 6. εἰδὶ ΔΡΡΙΊΟΑΡεΣ; 
ἂς ]ἀ ἴπ δοῖτιδ πιοσϑβηπ οοηξοτδῖ, Τιορὶς αὐτοῦ δοπδα ποὰ 

Δι8]0. 1 Νίδοο. ΥἹΠ, 1. ὉΝὲ, πε Ἰατ. Ῥγοροηπδνγο, ροδέμξαγε Ὡοϊῖαῖ. 
ΠΡΟ ΣΤΜΜΟΝ, πρρίοέα, Ροοπα. 2 Νῖδοο. ΥΙΙ, 36. ϑεοῦ 

κρίσει δίκαια τὰ πρόστιμα τῆς Ὁπερηφανίας ἀποίσῃ, οὶ 1υάι- 
οἷο 1υδῖδ8 ροδηάδ ΒΌΡΕΥΡΙ8Θ ἔοτεβ. διωέάαδ: πρόστιμα, ἐπίχευ-- 
'ρα. Τοιάδε μὲν τοῖς κακοῖς βουλευομένοις δίδωσε τὰ πρόστιμα ηἷ 
δίκη. Χαὶ πρύσειμον, ζημία, ἐπιτέμιον, πάραγραφή. ᾿Πολύ-- 

οβιος" Παρὰ Ρωμαίοις θάνατος ἣν πρόστιμον τῆς ἐφεδρείας λ:ι- 
πόντι τὴν τάξιν. Οομέον Ῥοϊγό. 11. 1, ο. 17. ΡΣ ΑἰΣτοΣ ν᾿ 95- 

Ι 
-’“- 
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ΠΡΟΣΤΡΕΧΩ --- ΠΡΟΣΦΆΤΩΣ.  δοβ 

δου δηΐο Κάδέσνο, Ἰορίεων. ΙΔ, χφαφᾳαο δὰ Ἀ. ]. Σιπδρεὶ ἐὰ 
διυεάαοιοι Ῥλανονὶηὲ Οἔοδϑα9 δαογαϑ Ρ. 174. ΜΝ 

ΠΡΟΣΤΡΕ ΧΩ, αἀσοενγο. Ὑ) 1, σωγγο, Οδυ, ΧΥΤ͵ΙΙ͂Ι, 2. 
εἰ ΧΧΧΤΙΙ, 4. Ἑδπάσαηι γοοθαὶ 4486 ἀδ δυο δἀάϊαϊε δύπι-- 
γπαολμε ΤΏσρη. Ὗ, 6: 

ΠΡΟΣΊΤΡ4᾽ ΒΩ, αἕέογο, αϑνίοο. 5 » ἐοφιο", ΕΘΝ 
Ῥτον, ὟἹ, 18, προστρίβων. Τῖα Φαΐπι Ὦ. }. ὀχρ]οαῃἄδαι 6859 
Ῥυτανῖς ξογηιυ)δαι Βϑρσ. ρϑαϊέδιεα ἐοᾳιὲ, -- ἔην, φιοά ἴῃ 1. ἀγα. 

« ὅ[μωι, οογέογεγδ, ποῖδϊ, δὲ ἃ Κἰπιολίογρεθς Ἴῃ 023 "30, ΘΟ οι8.. 
; ι 

δέογιοτν δὲ ρογομδδίοπαπι , ἘΧρ]οαῖατ. “44. 560. οοἄ, Τοογιο 5 
(Υἱάο διολάογπέξ Πορονέονέπι Βέδὲ, ἐὲ Ογίδηΐ. 1Ζυἑέεγαί Τὶ ΤΥ. ὦ 

« 

Ῥ. 260.) Ο:η. ΠΠ|,.χ6. προσερίψεε." 
ἘΠΡΟΣΥΜΠΑΒΚΟΜΑ), πλὴν ἩΠΒΡ. πιέϑοδο 7η6. 

Ὥκε. ΧΙ, 10. δ6ο. οὐά, “42ε-. 86 τεοιαθ δὶ πὶ Οογὴρί. Ἰορ ταῦ 
προσσυμπλακήσεται, ᾳυοὰ νεὰδ ϑυῦτ. Ὁ Ν 

᾿ ΠΡΟΣΥΝΑ͂ΠΟΘΜΝΗ ' ΣΚΏ. τϑὸν -πιογίον. ἙἘποά. ΧΧΤ, 
29. 860. Οοπιρέ. προσυναποθανεῖται. Ἰωοβεπάθαι προσσυναποϑα- 
ψείται. 

» 

φοσο. 5 Νῖδοό. ΧΥ͂, 9. " ἢ 

ΠΡΟΣΥΣΤΈΕ ΑΜΟΙΜΑ], οοηπέναλον, ὅ. ΝΙασο. ΤΠ, 29. προὸ- 

συνεσταλμένη αὐϑεντία. Οτοιῖίαδ ᾿πτοτρτεῖδιαν ἐωδ οοποέδειπι, Ἀ.. 

4. Ἰἰβοτῖδβ ρὰσ Αεφγρείοσιπι οοπάϊτϊοιΐ, 4086 πιΐῆον αυδηι ἡ 
ῬΜαοοᾶουθπι, 4υΐϊρθαδ οἱέπι δόαυδι ἔποτϑης [υἄδο]. 

ΠΡΟΣΎΥΨΟΆΩ, οκέοϊίο. ἃ Νίαοο. ΧΙ, 56. Αἀάᾶο 7οδερῆ:- 

ΙΒ... 111. ». 24:. 6. 30, ὅ. | 
ι 

“ΠΡΟΣΦΑΙ ΝΟΙΜΑ͂1, ἀρραγεο. 4 Νίαοο. [Υ̓́, 10, προσ’ 
΄ 

ἐφάνησαν, ἀαρραγόδαπέ. 

ΠΡΟΣΦΑ͂ΤΟΙΣ, Ῥτορτίο γξοϑρδ 8. ΩΡΕ)' ἐπέον ξϑοξμδ δὲ ᾿ 

χγηαοίαέμα, (Ποπιεν. 71. ὦ. 7.57.) ἀοϊμο ἐπ ροῆδγο: γθθρῆδ,.. 7,0» 

ψειδ. ν αἰδετιο. Ῥ6. ΤΟ ΙΧΧΧ, γι ϑεὸς πρόσφατος, Ἰ)γουϑτεοεπ5, αυξ 
8 νι τοδϊουι 8 ποῖ οὐ 8 ξαϊε, ἀάδοαθο δι δἰϊθπυδ. “΄ὶ 

αὔτ, ποριμδ. Οομ6). ἴ, 10. - πἢ, νἐγάημδ. Νυπι. ΥἹ, 5. σταφυ- 

'λὴν πρόσφατον.» ἀνϑτι γϑαδηιέεπι. -Λ Ὁ» 6 ρῥγορίπᾳφιο, Τ)ουτ. 

ΧΧΧΙ͂Ι, 17. καινοὶ καὶ πρόσφατοι ἤκούσινν Ἀονὶ εἰ τούϑη[68 

νοπΐυης, ϑ8ίτδο. ΙΧ, 14. ἀδ δηιῖοο, δὶ ορροπίτυτ τῷ ἀρχαῖος. 
᾿"Ἡδεεγοΐ. πρόσφατον, τὸ ἀρτέως γινόμενον, νέον, νεαρόν. ἔθ, 
Ογν μὲ 115. Ἔτεπι. πρόσφατον, ἀρτίως ν πρὸ μεκρυῦ, νεωστὶ 

γενόμενον, Οοπξ, «Αἰδετεὶ Οὔε6. δὰ Αοι. ΧΥΤΙΠ, 3. Ρ. 258, εἰ 
ποῖ. αἂ Ο7ο4.. ὅν. Ν. Τ.' ν»...)ὴ6. 1)6 διγπιοϊορία δυΐωυβ νοῦ. 

ἧτα ϑιιάσε: πρόσφατος, κυρίως ἐπὶ τοῦ νεωστὶ πεᾳονευμένου, 

ἐκ τοῦ φώ, τὸ φονεύω. ἐξ οὗ τό ἸΠέφαται δ᾽ ἄριστος ᾿Αχαιῶν. 

καὶ ἀρηΐφατος. Νὶάο εἰ ΑἍ4πιπιοπέϊμ ΨΥ. νεαῤὸν. Ξ 

ΠΡΟΣΦΑ ΤΩΣ, τεοόπέον. τ ἔοοπι, πον, 80. γυνὴ, 
τυ 

Ἰοοπιίπα, ὠκογ. Ὅσαι. ΧΧΤΥ͂, 8. -- 521}}3 » ἐπ Ῥγορίπᾳμο, 
Ἕεοιι, ΧῚ, 5. Υἱᾶο οἱ Ταάπ. ΙΥ̓́, 5, 4. 

ΠΡΟΣΥΠΟΜΙΗΝΗ' ΣΧΩ, ᾿ἀπιρίϊμδ "Σν πιόπιογξαπι γε. 

“- 



ι 

΄ 

᾿ Ξ ἢ | ; 

δοξ ᾿ ΠΡΟΣΦΕΡΩ «-- ΠΡΟΣΦΥ͂ ΓΙΟῸΝ 

ΠΡΟΣΦΕΙΡΩ, αδενγο, οὔένο, αὐδέδεο, τὰ ΗΙΡΕ. ἃ 
Μ45, νογῖγα ζασίο, Οαα. ΧΧΥΪΙ, δι. ΧΙΜΠῚ, 46. Εχοά, 
ΧΧΧΥ͂Ι, 6. εἴ 1101 βδερίυβ, - Ὡὴλ ΗἸΡὮ. δ ῶλ5, ἀοσεάστα 
γαοῖο. ὧϑι. ΧΧΥΤΙ, 2,5. Ἐκοᾶ, ΧΧΧΙΙ, 6. » 86). ΧΧΥΙΠ, 
44. εἴ Δ}101 εδδρὶιβ. - ὄχ, σάμοο. Οεπ. ΧΧΥ͂Υ͂, 53. εθο. 
Ορπιρί, Βεδπε ᾳυοδὰ δοιδύπι. -- ΣΌΣ ΗΣΡΉ. ἃ ΜΌ, ἐπινεπέγδ' 
7αοίο, ἐγαάο. Ἰωον. ἘΧ, χ. χ5, 18. - ἡ ΗΊΡΒ. ἃ ἢ,2, ἀρίξο, 
οείδηι οὔαγο. Ναμι. ὙΙ, 20. - πον Ηρ. αεοοηάσγο [αοίο, 
οὔενο, δρεοϊαϊῖπι δδοτιβοίυτ. 1 θρ. ΧΥ͂ΤΙ, 56. Τοῦ. Ι, ὃ. 
1ετο, ΧΙΥ, 12. - 5 Η:ρἢ. ααοῖδο, ιν. 11,152. 2 Ἄσδρ. 
ΧΥῚ, 15. - δ} 5 ΗἸΡ᾿, ρργορίπημαγε ζαοίο. Ἑκοᾶ. ΧΧΙΧ, 
5. 1,ον. ἷ, 5. 11,). Ναμι, ΧΧΧΙ, δο. προσενηνόχαμεν τὸ ϑῶφον 
κυρίῳ, οδεα]ῖπιι5 ἀοπιπι ἀοπιῖπο. Οοπξ, Ηοῦτ. ΧΙ, ̓ 7. δογοῖ. 
προσενηνόχασι, προσαγηόχασι. » ΔᾺΡἢ Ομ! ΑΡΉ. Εἰδάς. ΥἹ, 17. 

; 1)αῦ. ΨΙ1, 15. . ΡΠ πὸ οἰαϊά, Ἐμάκ. ΥἹ, 10. - ΣΘῚΣ 
ἬΙΡΆΒ. ἃ 33". 72π6. ἐν. ΧΧΤΙ, κδ. Ἐπ) δἔεναγε, ὧθ βδοιῖβοι!ς 
δα ιθιζυπι αὔδα ποῖδῖ, -- 5Ὼ. ΗΠΡὮ. ἃ δῖυ), γοαέγο ζαοίο. Ῥε. 
ἸΙΧΧΙῚ, το. «42. Ῥτον. ΧΙΧ, 24. προσενέγκῃ. “ ΠΒΊ, πιαοίο. 
ται ΧΥῚΪΙ, 1. - Ὧλ3, ορργϑδϑδ δέπε. ὅγπιπι, 168. 1,11], 7. 
προσηνέχϑη. Κεῖ. οδέαέμα 6δ6έ. Ὁτοτησο Ἰορὶξ οππὶ ΒΟ τ 3. 
- πὺϑ, 7ασΐο, εἰἰδὺὰλ δαογύοο. 1ιον. ΧΥ͂Ι, 9. - ΡΟΝ ἄΡΡγο- 

᾿Ρίπφμο. Τὸν. ΧΥῚ, 1. 56ς. «4ἰ«. οἱ Οοπιρ). .- Ὀμῷ, σαοοίἐσηξϊα. 
᾿Ὅ.. ΤΥ͂, 7. ὉΝῸ ῥτὸ ᾿πβωϊῖνο δὲ ἀδ ορ]αϊξομο δδογι βολοσαπι ἡ 
δοοορεσυμῖ, ΓΟ]; 8:τ, προσφέρεσϑαι σπουδὴν, ααῤὲδανα ἀ116-- 

- ξοπίίατι. ΤΡ. προσφέρεσϑαι ἀγρυπνέαν. ῬΟἾγΌὉ. Ἰ, 8, 11. πᾶσαν 
σπουδὴν καὶ μηχανὴν προσφερόμενος. Προσφέρεσϑαε εἰΐατα τποῖδξ 
7ονγὲὶ αὐ αἰϊφιξαῖ δέἐμαδέο νοὲ ἀδοίασγῖο, οὲ ἀα οἷδ᾽ῖδ σαρθγα, ϑαὰγ. 
ΧΥΙ, 21. 7οδορῆ. 464 .8. 2. Ὗ. ο..10. Ρ. 852. προσφέρεσθαι τρο- 
φῆς.- “Χοπορῆ. δἴεπι, 111, 5.11, 18. : 

ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟ ΜΕΝΑ, φιαο ἀἤονειπέωγ. “νας ΙΌΝΛΩ 
4.2}, οδέαέξο, φμαπι οὔόογμπέ. Ἐχοὰ. ΧΧΧΥῚ, 5. 

ΠΡΟΣΦΕΥ ΤΙ, εοπβιρίο. ἢ85, σαὐἶο. ϑγπιπεῖ τ ὅδτι, 
ΧΧΙΧ, δ. προσέφυγε. Κζωΐ. δ5 αἷο, φία ἐναποζερὲξ αὐ πια. ϑὶς 

ΓΒ. }. 085 4υοδὰ 886ηϑθπ, ἰταπδξοισὶ Ῥοῖθϑὲ, δῶ Ῥχορσίθ δδὲ 
Ἀ. 1. 141, ἑποέάεγα ἐπ αἰέφιροπε. ᾿ 

ΠΡΟΣΦΑΜΗῚΣ, απιαδεϊὲς, ρταῖμα, ἑμοωπάμϑ. ϑὶτ. ἸΥ͂, 
». αὐαδὲἠέο, ταὶ τοοῖα τταυβταῖς ζω. 1πέὲ. 10. ΧΧ, 12. Αἀάϊξε. 

“Ἑιι. ΧΥ͂, 5. ὡς προσφιλὲς, 4παϑὶ δὰ δπιοζεπι δχσξξαπάαπι 
οοχηροϑίζυτα. Οομξ, η)Ὧ6 ὅχ Ζοδερῆο διαροῖαὶ Οεξέμα ϑρέοξ, 95 
φραΐσπι αὐ Ν. 7. ν. ἀιά. εἰ Ἔ 

ΠΡΟΣΦΛΜΖ,4, απιξοξεία. 515) ἀϊδσέμδ., «(φω, Ῥ4. ΧΤ Ι͂Υ͂, 
1. ““ὁδοἦγί. δορέ, ο. ΤΠοῦδ. 541. ὉΝὶ νι, δολο, 

ΠΡΟΣΦΟΡ ΑΣ, οδίαέξο. Δ). άεῃ. Ῥ6. ΧΧΧΙ͂Χ, 9. - 
Ἰ3ῚΡ. ἑάεπι, «“(χω., ϑγπιπι. ἴον. 1, 3. Μιάο οὲ ὕσηξ. ἐγ. Ῥιεγ, 

᾿γ. 11. ὅ Εδάτ, Ὗ,.γ»5. δῖ: ΧΙ. 1. 
ΠΡΟΣΦΥΎΓΙΟΝ, τοζωρίωπι, ὈμίθΣ., οδίαέέο, αἄογπε. πε 

οογξ. 2 ὅδ. ΧΙΧ, 42, Οοηΐξζοοχο ἴ801}9 8,16 15 Ροδδβαῖ, σοττα- 

᾿Εκ δα 
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ΓΠΡΟΣΦΤΩ: -᾽ ΠΡΟΣΧΡΑΌΜΑῚ δο5. 
οὶ πΝ ΞΡ : ΝΣ "ν 

Ρίδην θδβο Ἀ.}. Ββαπὸ νοσδαι, δἰ αϑηθὁ ἸοοΟ 1ερθπάππη; προσφορεν; 
, 81 ἔοι δβδδῖ δίδίιιθσθ, δαπι. οἰ] ορίδηιν᾽ ΣΟ ΘΧΙ886. ἃ 
πῶ, σεεμδὲέ, οἰονανὲξ ἐπὶ αἰέπι, δειδέιέ. ἵΝατα Ἰοσᾶ αἸῖα βϑιπε 
Ἰοοὰ κτοξυρι. Ὁ Ὁ " 

οΡ ἈΠΡΟΣΦΎΥ' Ω,, ἀρπαεοὶ [αοΐο, ὁὲ προσφύομαι, σρηπαδοον, 
αὐονδϑοο. ὨὴΌ δὲ μὺρ ομαϊἹά, σδοδμαΐο. Τ)αὶ. Ψ}1, 20. 660. οο," 
Οὐιὲδ. τοῦ προσφυέντος, 80. κέρατος. «4γἱδέορῇ. ΙΝωδ. ν.571. Ἠοο 
ΦοπιρΟδιῖο δυρπδηΐομι δοοδάδτγσ ροῖοχὶς 7. δϑεορλαπὶ Τλοδαιγο.. 
ϑυθδι. πρόσφυμα' ταροτλῖαν δρυᾶ 2 επιοῖν. Ῥλαίον. ἀο οἰοοσμέέοτια ᾿ 
6. 65. }. 41. “εεγοῖ. προσφνεὶς, προσπλακείς. Ἰάθδια : προσφυὲς, 
προσοικειωμένον. ἡ: ἐν μιν : 

, ΠΡΟΣΦΩΝΕΙΩ, σποοίαπιο, αἰξοφιονν, φοτηρεῖίο, οσζίοο. 
4μον. ὩΣ ἩΠΈΡ. ἃ την, ρῥγοδέογπο πιϑ. 2 Ῥατ, ΧΧΙ͂Χ, δ 
δὲο. 417“. προσεφώνει. ϑιῖαϊιλ αὐ άθπν ροῖθϑὲ, προσεφῶώνει Ἀ. 1." 
οὐἴππι 6586 6Χ προσεχύγει, 864 ἔοτίδ886 ε6δῖ αἰ ἱπίρυρτθιῖβ, 
4υἱ δοηδῦπι δ00 πιοάο ὀχρτιίμιοσο νοϊυΐξ, τι προσφωνεῖν Ὦ. 1, 
γε] οἷς 1αῖ, σορέπογε, ν6} Ἔχ ρ)οδμάυμπι δἷς ἀθ δέρειν! 86 Δοοϊδηνᾶ- 
τἰοηῖθιδ, αὐδὸ οἴδηξ ρᾶτβ ΟὉ] 8 οχίεσῃὶ. ἰπτοζάμσηι προσφω- 
ψεῖν δὶ παρ]λοϊϊος ποῖδι αἰδσ 76 8. γαΐ 776 ααὐ αἰέφιοπι, ἐς ἴῃ, 
Ῥᾶ88. φογἐζογοπι Κεγὲ α6 αἰέφιαγ 6, ν. Ο. μϑΥ ἐϊέαγαα. ὅ ἘΞξὰτ. Ι,6. 
σιροσφσωνηϑῆναι. ΚΓ ωΐα. δὲ γοϑρογιδιὲπ: ἀοοίρθγθέμῦ, ϑγγμᾶ: 

σύονδΝ Δομ. 15. ν. 25. προσφωνησάτω ἡμῖν περὶ τούτων 

Οια! ἃ, αὐῷ Ἐρᾶγ. , 11. ζΖωμιραέωδ: δογίδαὲ εἷς Ἀὲδ ᾿ποδὲσ, 
5 Εδβάσ, 11, 21. )ὄδὲ προσφωνῆσαν τῷ κυρίῳ βασελεῖ 1ὶ ἀϊοαπίατ, 
4υἱ δὰ τοροαι ἀδ σεθυδ Τυδδθογχυπι δου ρδοσδηξ, 64πὸ ἴῃ Ἰοσὸ 
εἶς. ποέεπι ζαοεγα ἨΔ δῖ.,΄ δὲ Ῥ8]Ο ροϑῖ ἐρ56 ποῖος ᾿δτὶ γν. 
44, ὑποδειχνύειν ρῬομῖτ, [πξοτάττῃ ἀο πϑογέρέέοηο δὲ ἀδαϊοαξέοπα 
διδνὶ ΔάΊθοτὶ, ὃχ Φίωέαγοῖο. ἀοουῖϊε δ:ορἦ. ἐπ Τῆδε. Ον, Ζ.. 
8. ἢ. ν. Οοηξ, οἴϊαπι Οἵο. σα Αἐέΐο. 1, κι. ΧΥ͂, τᾶ. ὅ Εδᾶτ.. 
ΤΡ, χᾳ. ομδ]ά, ν»"η Ἐπάν. ΤΥ, λά. “510 δἴτδηι ἀντεφωνεῖν, αποά 
γ᾽Δ6 βυρτα. Ἐπὶ σῃοαπο προσφωνεῖν βἰιρ] οτος ῥγοζοημὲ, αἱ. ἢ 
δόγο, ᾧ Νῖίαοσο. ΧΥ͂, 15. ἘΠῚ δυῖθηι ΠΟῺ δἴτπ Θεοὶ ἀϊοίϊτασ, 
(0]}, Αοε. ΧΧΙ, άο. Τεογοῖ, προσφωνεῖ, προσαγσρεύει. ῬΡλανογ, 
προσφώνησις, κήρυξιρ. β 

ΠΡΟΣΧΑ“ΡῶΩ, φαμαῖρο γ ἐαεέὸν" ἐπ αὐΐφιεο, ἢ. ἃ. αἀσαιμ ᾿ 
460. λῶν Ὁ ρ]τ, αοἰέςέα6. Ῥτον. ΙΠ, ὅο. ὕοοο προσχα- 

θεῖν, αυᾶπι πυδαῦδπι 86 Τθρεσί889 ἀϊοῖς ϑέσρἢ. ἴῃ ΤῊ 68., Ὡ888 
ἐδῖ αθοᾳιε Ολγγδοοί, Τ. ΤΥ, Ῥ. γᾶ. Ὁ. 

ΠΡΟΣΧΕΙΩ, αϑμπάο, ἐπξμπαάο. ΡᾺ:, δρατρο. ἙἘχοά. 
ΧΧΤΥ͂, 6. ὉΡ1 Οοἀ. Οτοη. ἐπέχεεν Ἐαβϑὲ. ἴονῖῖ, 1, 56. Ἐσοοδ. 
ΧΙ], χΧ8, δὲ δι 11 βαϑρίιβ. - ἔπρῃ. Ζ1η0. Ἑποά, ΧΧΙΧ, 21. 
866. Μοπεῖ,. 868 τοξοτου πὶ ροῖταϑ οεῖ δὴ ᾿ ἐπ β:θ ν. 29. -- 

᾿ἤθῷ. Ῥουι, ΧΗ, 27. 4' Ἄος. ΧΙΧ, 52. 
ΠΡΟΣΧΡΑΟΜΑ], ἱπϑρον πίον, πξον. “«ἀάϊε. Ἐεελς 

ΧΥΙ, 17. μὴ προσχρησώμενοι τοῖς --- γράμμασι. Ἐσοτδιϊδα προσχων, 
. 

-- 

- 



ἊἉΨ 

δοδ , ΠΡΟΣΧΥΩ -- ΠΡΟΣΩΠῸΝ 

᾿ρησάμενοι Ἰοροπάπαι, Τὴ Κεδονὲξ 6α1. “οί. αἷξ, μὴ προσέχοντες 
'φχρίδι. Ῥγδεέϊδι νωϊραῖυηι. ΚΨὶ 

ΠΡΟΣΧΤ᾽ Ώ, αϑωπάο. Ῥὴ1» ϑραγρο. 7πο. Ἐχοὰ. ΧΧΤΙΥ͂, 
6. προσέχυσε. “γδέασμδ Ρ. 55, 50. ͵ 

, ΠΡΟΣΧΗΜΑ͂, αρξεν,. ἐσγγα αρροδέα, ἃ προσχωννύω, 
ἐόγγαπι ἀοοιμϊμέο, ποθ, ἰάθπι. 4 ὅϑδπι. ΧΧ, χ5. δου. Ζζαέ. 

- 

τὶ 

2 Ἀςρ. ΧΙΧ, 52. Ὦδη. ΧΙ, 18. ᾿ Γ 
ΠΡΟΣΧΩΡΕ δ, αοοσάο, δοηΐονγο πιθ αἱ αἰέφιοπι. [ΒῚ, 

αὐδαστόο. 2πόὸ, ἃ ϑδα, ΧΧ, 2. προσεχώρησαν. -- Ὁ83, σαάο. 
λ Ῥατ. ΧΤΙ, 19. 20. Ὅδ1 δοσπιο δδὲ ἀδ 115, φεῤαα αἰέφμεπι α6)}-- 
οἰμηΐ. ἴστε, ΧΧΙ, 9. γιάθ δὲ : δίδου. Χ, 26. οὐ προσεχω-- 
ρήσατε τοῖς ἐχϑῥοῖς ἡμῶν, τιοῖι ἰμ:ἰδὲῖς δοοϊοξδίθη συπὶ Βοδιῖ- 
Βυθ ποβῖγὶβ. . . 

ΠΡΟΣΩΘΕΏ, ἐπιρεῖίο, μγνορόϊίιο. 4ἃἋ Νῖίαος, ΧΙ, 6, 
ιίἀ6 ξιοϊαῖα διιρτα ἴῃ προσοίγω. 

ἘΠΡΟΣΩΠΕΙΌΝ, ἴαννᾳ, ρμεγβδοπα, νωδξιια οέξιιδ. 4 
Νίαοο. ΧΥ͂, 15. Φλοέϊωμδ 7,65, προσωπεῖον, πρόσχημα. 

ΠΡΟ ΣΏΠΟΝ, {ποΐφο, νεἶξεδ, διρογβοῖδα, ἰϊ.. ρεγβοσα. 
ἢ.) ἀ2], τϑῖϑς. σϑη. ΤΊ, γ. ΠῚ, 19. ΧΙΧ, 1. δὲ δῖδί. - "53, 
«ἴοπιϑ. ἤπο. ἃ ϑᾶιι. ΧΙ͂, ὃ. ΤΑΡΘεια8 αιλάθη νοχιϊξ, οδἃ ὁΧχ- 

 ἀ6ῖθ δά Ὠϊδτοτίαπι. Ν πηι ζγέαδ πὰ ἀδ ἄοπιο γορὶβ ἀϊβοΘ 85 ΘΟ δῦ, 
56ἃ ἰδπίυπι 6 ἔδοΐα δίυ8. Οοῃξ, γ. 9. - Ὡ:»9»Ό, φάρον,, ἴτ, ζαοὲδε, 
ἃ ὅ4πι. ΧΧΙ͂, 3. Ῥε. ΧΧΧΤΙΙ, ,. ἡλλοίωσε τὸ πρόσωπον αὐτοῦ, 
᾿δοϑέμνι 8ατιτὰ τηπῖανἱῖ, - 25, αἷα, ἘπΘΟΒ.Ὶ, 9. 600]]. ν. δ. - 
ἄδὺ, Πδη. Χ, χ8..860. οο, Ολὲδ. -- ἐγ, βόπα, 165. ΧΧΧ, 48. 

. Ὅεαι. ΧΧΧΙΨΥ, 7. 560. οο. Οτοη. -- ἘΔ ΤῊ, 7,0, ντιθημεπι, Αἴσερ. 
"ΤΑεοά. Τοῦ. ΧΧ, 25. ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ. Ιδροταῃῖ δἷπο ἀὰ- 
Βίο ΜΘ. -- ΝΘ, οπμδ, ἴξ, αοδέέεεπι, Ῥτον. ΧΧΙ͂, “6. 
αἐσχυνόμενος πρόσωπον, πιαρτια αἰξοιεέιια αμοξογέξαέδ οοπεποέξδις 
Νίανδεβο νἱάοευν ἃ νοὶ, σπεέποηέέα, οἴ Ὁ, Ργορέφν. -- Ἴ23., ΟΥ̓ πε, 
105. ΑΙ, δ. Ῥδαϊπι, [Χ, 4γ. οἱ ΧΧΧ, 20. - "ΠΩ, δοηιέέας 
Το». ΧΊΧ, δ. ἐπὶ πρόσωπόν μου σκῦτος ἔϑετο. 1 ἴθοτο νοτιόταηξ, 
δοἀ Θοηθὰ ποῖ πιυῖαῖο. δϑοηείσγιια ἴάταθτι ΘρθτΘ τη αἷς ἀτρας 
πόν. - ἸῊΦ, οσμΐμδ. Οθα. ΧΧ, 16. 1 864πι. ΧΥ͂Ι, γ. 1 Ῥατ, 
ΧΧΥΤΙΙ, 8. κατὰ πρόσωπον πάσης ἐκκλησίας κυρίου, οογαπι τοῖο 
οοοῖα Ιϑομιῖπ!, Οοπέ, 4 Οος. ΠῚ, 244. ΤιΔ οἱ οῤγδέμο κατὰ 
πρόσωπον αὐτῶν, οογαπι 11}}15. Δ. Ἡαρλοὶξ απποέαξέ, δς 6ο.- 
«ἴεπι δὰ 64]. 11, 11. Ρ. δ15. - ΠΗΒ, ἀηφμῖμο. Ἰοτϑία. ΥΧ, 45. 
ΧΙΙΧ, 51. Ἐκεο. ΧΕΙ, 19. κατὰ πρόσωπον ἀνατολῶν, ν6γ- 
δ.5 οτἱ οπΐθιῃ. [8 Οἐδδίαϑ ἴῃ Εἰτοερρέ, Ὁ. 646. ἀνέμου κατὰ πρὸσ- 
ὠπὸν Βακερίων πνεύσαντος, 4υοπίδηι σοῖο νογδμδ ΒδΟΙΓΙΟ ΚΒ 
δριΐαραι, Οδοΐοσατῃ Οαρροίϊο νἰάθαῖαν πὶ οπιπῖθα5 1506 Ἰοοῖκ 
166 1560 5, 6ἵ Π1π4ἃ ἀοσοορῖβ86 ὕτο ἐοέα ζαοίθ, απουιοῦο 1 αἰξηΐ 
08 Ῥτὸ νμῖξεε ρῬοιθτθ βο]θῃΐ, - 5, οδ, Ῥεὶ ΧΥ͂ΠΙ, το. ΤΟΥΥ͂, “3, 

ΓΡηον. ΤΠ, 6. ἀπὸ, προσώπου αὐτοῦ; υϑὶ Ἰερῖεθε νἱἀϑηξοσ 1525. 
ϑοὶὶ Οὐεπεδνια “ἰδ5. Ὁ. αὅ.. ὨδΡρεὲ ἔκ τοῦ ἑαυτοῦ στόματος. -- "39, 

᾿" ΦΟΤέΟ Καοίεηι, οογιρογέο, οὔνεγέο, δϑηυθαῖϊθ “,.2,) πιαπε. Τϑ. 
, ' 

λ 

-- 



«» 

-- 

᾿ ΠΡΟΣΩΠΟΝ, δον. 
ΧΙΥ͂, 5. τῷ προσαπῳ. ψοιοῖο Βαθὸ τερον ἄδηβ ψουδίβ ᾿ήϑοὗ. 
ἜΡΒν ἢν 6. πιᾶπδγ οὐπηΐ 86η8ὰ οἀτεῖ, Ἀοροποπάυπι δἰπο ἀυδίο, 
σῷ πρὸς πρωϊ νοὶ] τὸ πρὸς πρωΐ πρωΐ, υἱ Ἰαρίταν ἴῃ οοἂ, “4465. 
«4. 4. Οοπιρῖ. δὲ ὀἀχρτοβϑῖς μὲσ αέπ8: «πιαηϑ αἐδεομῖο. ὁ 4υΦ 
ξεηιεῦο χη δἷο οομπΐϊσετὸ ἀοόοῖ Ἰοουδ θη. ΧΧΙ͂Ρ, 65. ἘΡΙ ΙΕ Ἶ ́ 
Δ» ΤΙἸΧΧ ττδαβιαϊόταης τὰ πρὸς δείλης. Οναδὲιμδ οἄϊάϊι: τῷ 
σεροσώωπῳ πρωΐ. - "28, 6 σοπορφοίι γόπιονεο, οἵ, δὲ ἀ6 νἱὰ͵ 
δέγιηο Θεὲ, τοπιρίαπο. 168. 1,7], τά. ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ» 
ΙΔ Ἔροτυπῖ 1255. - 82.258 ῬΙατ. Οδῃ. ΤΊ, 6. πᾶν τὸ πρόσωπον τῆς 
γῆς, ΟἸγΘαι δμρεγοίεπι ἴδτγδθ. δὶο χἱγεδεοίδίσπι εἶδ ἑπιδοοαδ δ, 
ἔξπ. Ῥ. 1158. πρόσωπον ὕτοὸ δὰ ρεοηγοία ροϑυΐδβο, ἄοοοὶ ϑολεναγίέ 
κἔια ϑρὲοϊἑ, Οδεανν. τὰ Οἰδαγέιεπι 46 δεὲῖο Ν, Τ΄ ν. άθ9ο. Οομξ.. 
εἴΐδια ζέον, Ν. Τ. 5. Ὁ. ν. δε, 1Π, 8. ἐκρύβησαν ἀπὸ προσώπου . 

,. φυρίου, ἀὐδοοπάορδηξ 6 ἃ ἔδοΐο Ὠοπιΐηΐ. γιά οἱ θη. ΙΓ΄, ι3. 
2 Ἀορ. 1ΠΠ|, 24. .2 Ῥατ. Χ, 2. 1οη.1,3. Ῥε. ΟΧΧΧΨΥΤΙΙ, 6, 
«πὸ προσώπου σου ποῦ φύγω: ἃ ἔδοϊα τὰαδλ ἡαογϑηηὶ ἔαρίδπι 
ψιάο εἰ Ιου. 1, 5. [τὰ Οἰσδέαδ. ἴῃ χοονρέ. ἢ. 637. φυγεῖν ἀπὸ 
προσώπου κύρου. Ῥθουι. ΧΧΧΙ, 421. καὶ δὴ αὕτη, κατὰ προόσω--. 
σῖτον αὐτῶν μαρτυροῦσα, οδπκίουπι Βοος, 4ποά οσοπῖῆτα 11}05 τεδῖα.. 
ἔὰτ. Μ]. 1, 8. λήψεταε πρόσωπόν σου», τοϑρίοἷδὶ ρεγδοπαπε 
ξυδιῃ. Ὑ]Ί᾽Ά46 δὲ νι 9. δ[ "Μ4]. 11, 9. Ηἰ5 Ἰοοὶδ ἃ έοϊδο Ἰδυἀ δεῖς 
δἀάαπι α]18 ΘΒ; 118. πο. ἂο ᾧ ΧΑ 4 ὅδηι. ΧΙΨΡ, 20. πρόσω- 
πον τοῦ ῥήματος 8. τοῦ λόγου εοδῖ ἐαῖ, φμοά οναΐδο, πὲ ργέπιδεπε 
46 ογαΐογὲ αἱ ἐδοέογὶ οὔογέ, δὲ κατὸὼ τὸ ῥητὸν διεπιέα, ργαθ 
7εγέ, αμὲ ἀδοίαγανγδ νἱάδέμν. ΣΙΟΧΟΙ 960. Ποχ, ι Ἄορ. ΧΙ͂Ρ, 9. 
εἰς προσωπόν δου, απὲσ ἐδ, ὮἘ. 6. 4μὲ. αγυεΐθ ἐδ Γαρ αι, δαξε 
ΜΟΥ 8406 65807' Γμέδέξ ἐπι τερπο. Ἠσϑ. ΧΙ, 5. Τιορόταπε 4:-- 
νἱβῖπι 3.280, ἴΙο». ΧΧΧΊΙΠΙ, 46, Ὑ͵1άδ δυρταὰ 8. ἑἱλαρὸς εἴ κα 
ϑαρὸς. - ὮΒ9 σ8814. δογαπι. 8. 11, 51. - [32 τ, σμ6)4. ἱάθπι, 
δη. 1Π, 15. ὟΙ, 26, - πρῷ;, λαδέμηπι, ἴοβ. ΧΠΙῚ, 16. κατα 
σιρύσωπον φάραγγος. Βδηδ αποδᾷ βδηδυπι. Ῥγδϑίθγθδ Ἰϑρέτυς 
λ 885. ἔ, ᾿ά, δὲ 18} ἴῃ ἴδχει Ὠοῦτ. τοορομπᾶοθξ, δὲ ἴῃ οοὐάὰ, 

, Οὅπι τόπος Ῥεταιωαϊδτον, Τρ] τα τϑοῖο ἀἷοὶ ροίοταῖ πρόσωπον 
κυρίου, ᾳυὶα Ὠδ5 1ὉΣ πηᾶκέμιθ Ῥγϑθδθη8 6886 ΡιιϊΑρθαῖωσ. ϑίγαου.. 
ΧΙΨΝ, δ. πρόσωπον ἀποσερέφων, 80. ΔΌ ἴπορε οἵ ἱπάΐρο, 86. ὁ 
νἱάεας αἰίδπδιι πιϊϑαυΐδη, οὧἱ οοραῖας δαοουττοτὸ. δίς. ΧΥ͂Ι, 
30. ἀκα δωρσονβοίο ἴοτταθ. ι Νίδοο' 1, χ5. πρόσωπον τοῦ ναοῦ, 
»αγέεέῤα ἰοπιρ]1. Τα ϑγγμϑδ, ϑ8ῖ:8ο., ΧΧΥ͂Ι, 5, ἐπὶ τῷ τετάρτῳ. 

. προσώπῳ ἐφοβήθην, δὶ γὲπε ποῖδι, οἵ Ῥ]δῃθ δυρεγἥμεπι δεῖ, . 
᾿ς δὲ ἀυση8:6 ἃ ϑ'γγ7ὺ ΟἸΙ8801:ι δεῖ, Ὑὼ46 ατοηθο δὲν, ΧΙΧ, 1)ς 
ΤΆ ἢ. ΠΠ|,5. 4 Νίδοο. ΧΙΥ͂, ,χ4. εἶχε τὸν ᾿Ιούδαν διαπανεὸς ἔν, 
προσώπῳ, βϑιαρον [ἄδην ἀπο σέ λοηοῦ6 αὐδοξοδαί. . Κωΐρ. 
δλαδοδαὲ διάίαπι δοπερον οἤαγεπι 6 ατέπιο. ὅϑ'γγιδ: ἀαπιρίφαειδ. 
4ὲὲ πιαβῆο ἀπιοῦα. Ογαί, δαπαδο. τρέμεν ἀπὸ προσώπου δυνά- 
μέως, υδὶ ἀπὸ προσώπου Ργορέεν ποῖδλι δᾶ ᾿πιϊδέϊοποηι Βαῦτι 
ὩΒῸ 4 Ῥατ. ΧΧΧΙΤ, ). οἵ 1 ὅ8πι, ΥἿΠ, 1:8. Τοῦ, 1Π|, 1ά.. 
διδόναι εἴς τινα τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ τὸ πρόσωπον, δὰ ἀϊδᾳθοπι,. 

τς ᾿ 
Ὶ ν -οφ Φφ 
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δὸό ΠΡΟΣΩΠΟΝ -- ΠΡΟΎΤΕΡΟΝ 

ἀἰεϊκοτὸ οσΈ 05 8606 οἱ ἔδαΐοιη οοηνοσίοζο, ἢ. 6. δὉ δ᾽ψπο μσῖοα 
Ἰνονδιέομθσῃ 80 88] ἴθπ: Δρθίασό. - . 

ἜΠΡΟΙΣΩ͂ΠΟΝ ΤΙΣΧΥΡΟΥΠ. ὉΜ 25. Ῥοπέοί, ποπεθη ργοργ. 
“4φω. Οαι, ΧΧΧΙΙ, 50. 1ιορὶς ἀνθέων ὍΝ 328. 

ΠΡΟ ΣΏΠΟΝ ΜΑΜΔΑ͂' Νέἧέδ, ρογρβοπαπε γεδρέσδο, "105 
225, διιδοῖρίο ζαοίοεπι. Τἤεοα. ΙοὉ. ΧΙΠ, 8. πρόσωπον λαμβα-- 
ψέτε, ρεγδοπάγμηξ; τϑερδοέιπι δαδοέέδ. Οοπξ, θαυμαζω πρόσωπον 
ΔΌΡΥ. - ΙΔ δἰ} ὲ ἄρτοι. Ξ 

ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΜ.Α͂, Ῥνοδοροροεία. :23)8 Ῥῇατ. ἡαοίδε, 
δγπι. ἃ ϑ8πι, ΧΙ, 20. προσωποποιΐαν τοῦ ῥήματος. Κμέξ. 
“ἤρωναπε δογπιοπὲς πμὲωδ. .. ᾿ 

ΠΡΟΤΑ͂ΣΣΩ, ργαδοναϊΐπο, αὐέϑθα δοπϑεέἑέμο, ΤΡ, ἐεμ ἐδ 
ἴαέον. ὅγχιπι. ῬΕ. ΤΠΟῪΠῚΧ, 8. προτάσσων, Οἱ 4111 βασιλεύς: 
2ιΜίδοο, ΨΠ1]Ι, 56. ἀκολουθεῖν τοῖς ὑπ᾽ αὐτοῦ προτεταγμένοις νὸ- 
μὸις. οδϑοαυΐ Ἰορῖθ8 δὸ 'ρδο σπέεα δοπεέἐἐμέϊΐα. 

ΠΡΟΊΤΕΙΝΩ, »γοδοηάο. 4 Νίαος. 11, 30. προτείνθυσαι 
ξὰς χεῖρας, Ἀγοέοηείεπέδσα ᾿ωΔ5. Ὑιὰο οἵ  Νίδοο. 11, 10. 
ΧΙΨΝ,35..54. - - 

ΠΡΟΤΕΖ ΧΙΣΜΑ, απέοπεμναἷσ 80 πιδρβ, 410 φιίϑ 
Ῥγασηιι τέ, Ἀγορωφηπαοιδιπι. ἢν) Πὰ, ἐαξέξμαϊο αϑαἰϊἠεοϊές 
Ἐπεοῖ. ΧΙ, δ. - ΠΡΙΠ, πιόσμδ. ὦ Ῥατ. ΧΧΧΙ͂Ι, 5. - ὃπ σομῖσ, 
ὁχ δ. 2 ϑαιι. ΧΧ, 16, ἃ Άοᾳ. ΧΧΙ, “7. Ὑδεοι. Π, ὃ, πο. 
Ῥ.. ΟΧΧΙ, 7. - μη, φγοΐζαπιδ. Ἐποοῦ, ΧΙ.11, 20. οὐ ΧΙΥΙΠ, 
15. Τιεροτυῶς ὉΠ Ῥσὸ δ) ἃ ταὰ, δ, Ὑιάο δὰ ἢ. 2, 2Ζοηε. - 
Δ 1Ὡ, Ῥγασσέρἑέξιεπι, δὲ οπογοὲδ ἔοοι8 δαξέμδ, σα φιεθπι ρθ ργα- 
μο αδοοπαέέμν, Οδοῖ, 11, τά. - Ὑ᾽Δο 81101 τεῖχος. 

ΠΡΟΤΕῬΗΖΙΖ, Ῥνγέογσε ραγέεο, ργένέδερέμπε, ρ»ασγορα-: 
᾿ φένα. ὈΛΝΒΏ, ρίογία, Ἰαά, ἸΥ͂, 9. οὐκ ἔσται τὸ προτέρημά σου, 
ἔπα ὩΟῺΩ ΟἿ ΒΟΠΟΣΙ8 ρυϑεσορδῖῖνα. ὅϑθσγηο 101 6δὲ ἀθ ρζογία 
φαρϑαϊέϊοηέδ δοίδέοαθ, δὺῖ νἱοέογία. Ἡΐοσγοῖ, προτέρημα, πρὸ- 
φιριμα, προείμησις. ' 

ΠΡΟΤΕΡΟΣ, κεἄϊεοος. ρείου. δὴ. ἙἘχοᾶ. ΧΧΤΙΙ͂Ι, “8. 
ἀποστελῶ τὰς σφηκίας προεέρας σου. ταὶϊξῖδπι γϑβρδ8 απία ἴα. 
1οβ. 1, 1ά, πρότερον τῶν ἀδελφῶν ὑμῶν, απέο ἔταϊχοα ψοϑδῖχοε. 
Ψιάο οἱ 1ο6. 111,14. 168. 1.11, 12. δὲ οουξ, δὲν. 1, 4ά. δὲ γεϑέμπι 
8δἃ Β.1. «ἢ ὃν, Βαοά, ΧΧΧΊΙΙ, 10. - 528}. «42. ΤΉ δυι. ΠΠ, 
10. - 1. ὅεη. ΧΧΧΥΙΠΙ͂, ὃ. ΧΙ,, κΧ5. 8... ΧΙ], 5. πρὸ- 
κερὸν σου, ἐθ ρΥγαθνεκέδδε. πον 

. ΠΡΟΤΈΡΟΝ, ΤΟ ΠΡΟΤΖΕΡΟΝ, εἴ ΤΟΠΡΟ' ΤΕΡΟΝ, 
αἀνοιδίασι, ργέμδ, απέσ, ἘΝ, μέΐφμθ. «“ἴφιει. Οοι. ΧΧΥΠΙ, 

.10. Ηΐπο δᾳυϊὰ 5.811 1ἰ8119 δοοῖρὶς βϑηϊοηῖα ζέον οπγπιὲ 
Ομαοεί. ααὐ ἃ. ἐ., ὥῶῦῦνε πὲλὲδ αἰξμα δίρπαγε, πὲϑὲ αἀπέθ αμό 
Ργίμα. Ὑιᾶὰδ ᾿λοηζεναἑὲ Οροτα ῬΑξ οὶ. Ρ. γοδϑ. 8εὰ δολαγξεπ-- 
δενρίμδ δὰ Ὦ. 1. εἰδτοίξ, γ6] “φμέέαπε Ὦ. 1. δοτῖρεῖβ86 πρόϑυρον, 
ψεὶ πρότερον Ὦυο τουῖρτδ886 ὁ ΓΧΧ Τωϊῖ., ἴῃ ἀαοτυπι νογϑῖομθ 

᾿ 11υἀ τεδροπᾶεϊ Βεῦσ. ἜΘΜ ΤΙ απέεα, οὐϊπι, - τοξ. Ὠδαῖ, 
οὐ Ἧ,, το. 12. 1οβ. ΧΙ, 1ο. οἱ διὶδὶ. - δ. Εχοᾶ, ΠΠ]| 2. Ὡρὶ πρά» 

“9 
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᾿ς ΠΡΟ ΘΗΜῚ .-- ΠΡΟΥΉΔΡΧΩ δο9 
ξερον οἴῃ πρὸ προσώπου ἴῃ οοἂᾶ. Ῥοτιιυίαῖτιτ, [Γ,6ν, ΧΥΤΙ, 
27. ἴοε. Χ, τά. - ιϑρ, ἀπείφιτιπι. ἴοτοα. ΧΧΧ, 17. - 
μα. δα. ΧΧΥῚ, ᾿. Νυπ ΥἹ, 1... αἱ ἡμέραι αἱ πρότερον; 
ἀ168 ργέογϑβ. δὶς “δέξαιο Κ΄. Ἡ. 1171. ο. 18,. αἱ πρότερον ἐπεθυ» 
μέαε διπῖ ρΡγδέΐπαο νοϊυρίδῖαδ. 7π0. 2 ϑαι. ΧΙΧ, 45, - Ὠνώμεην 
ξηξέέμπε. ἴε8, ΧΙ, το. - πῦπη, ἄθωι. σε, ΧΙ, 5. « 
Ἐιϑυον δ᾽οὉ., λδγέὲ πιραϊδμς ἐογεΐμα, ὅγπιπι, Βιχκοὰ. Υ, γ.. Κωὗὴ 
φαΐμδ: δὲσωέ ργίμα. ι Νίαοο. ΧΙ, 27. τοπρότερον, ργέκεδ. 

ΠΡΟΤ ΘΗ, μνγοροπο. "2 ὯΝ 103, δ σον. ϑγπιπιω 
ΟοΜε). 1, 13. Σμάρ. ὁ ϑγπιπιαοῦλο: ργοροδιοὲ ἐπ οογαἶδ πιδὸ ᾧ 
ππᾶὰθ ἀρρασοῖ, δι ἱπ ϑγπιπιασΐδο Ῥ]δηΐυβ 16ρ᾽8688 προεθέμην 
ἐν τὴ καρδίᾳ μου. - ἬΣΨ, ἀέδροπο. Ἑχοά, ΧΙ, 4. “ὲ. 1μογν. 
ΧΧΕΥ, δ... προϑησετε, -- τοῦ, Ῥοηο. Ῥδοῖμα. 1.11, 5. ΧΧΧΥ͂, 
τῶι τ λυ ἐδ σαι, Ρε, Ο, 4. ΤᾺ οἱ 5 Ἐπάν, Τί, 7. 1 Νῖδοο, 

͵, 58, ’ τα ὧν 
ΠΡΟΤΙΜΑ͂Ι; ρναοΐζοπονο, ργάδίογο, ρέωγίε ζαοίο. 

525 ΡΊΒ, ὅγπιπι. τ ὅδ, 11, 29. προεείμησας, τγασίμδίδέξ,, 
»ίωγεας ζεοϊδεὶ, δῖος ἀρυὰ 7οσερῆ. ΑἹ. 1. ΤΥ, 6. Ρ. 210. ἡδονὴν 
προτιμήσανξες τοῦ θεοῦ. 5 Μίδοο. ΧΥ͂, 2. τῇ προτετιμημένῃ ᾿ 
ἡμέρᾳ.» Ῥγαε οαδίδγἐν ἀοπογαέαο ἀἷοϊ, 4 Νῖίαοο. 1, 16. 

ΠΡΟΤΟΜΗ͂Ν εὔέρίδα 8. ἱπιαροὸ λονεῖπίβ επιδὲϊέσο͵ ἐδητεδ ὦ 
«μοέα. ΤΙΠροτομαὶ ἀϊουπῖον ζαοὲδ6 απὲπεαρέξισι ταξέοπθ οαγετν-- 
ἑἕεπι, ὧἂξ πρόσωπα Βοναΐπυπι ρτορτία δύωῖ, ὑμ ἡ, σαρμέ. 1 
Ἄς. Χ,, 10. προτομαὶ μόσχων, ἔδοϊο5 νἱτ]οτυπι, δαῖ: διε: 
γπαϑ φρέξμίογεπι μαγέθ8, ἢ. 4. χ ϑ8πι.. ΧΙΧ, 16. προ-- 
τομαί. Ἡεεγοῖ. προτομὴ, εἰκὼν βασελικὴ ἕως τοῦ ὀμφαλοῦ τοῦ 
σώματος εἶδος, ὈΒῚ νἱάο 7μεέ. διμἑαίαδ: προτομαὶ βασιλικαὶ, εἰ- 
κόνες βασιλικαί. καὶ προτομαὶ λεόντων καὶ ὁμοέως ἐπὶ τῶν 
ἄλλων ζώων. κυρίως δὲ ἐπὶ τῶν ἀλόγων ζώων ἢ προτομὴ λέγε- 
ται. Τοῖς δὲ τῶν πλοέων ἄκροις τετραπόδων προτομὰς ἀποτυ--᾿ 

. σῳῷσας χαλκῷ περιέβαλε, διὰ τὸ τῶν ἐμβόλων χρειῶδες. 1ᾶσδπι: 
προτομῆ, ἐπὶ ζωων αλόγων οὕτω λέγεται, ὡς ἐπὶ ἀνθρώπων 
πρόσωπον. Ἐπῖ ἃ προτέμνω, ργοσοὶπαο, ργαδεοΐπαῖο. 

ΠΡΟΤΡΕ ΠΟΜΩ͂Ι, ρνορεῖϊο, ἑποΐέο, αὐξογέον. ϑαΡ. 
ΧΤΙΥ, τὅ. εἰς ἐπίτασιν δὲ θρησκείας καὶ τοὺς ἀγνοοῦντας ἢ τοῦ 
τεχνίτου προετρέψατο φιλοτεμέα, δὰ ἱπεοισϊομπεδπι δυΐοπι δε» 
ἔσδ6, ναὶ: τε σὨυδθ 1116 60 πιαΐοσ τεἀδογεῖυτ, ἱριοτδηῖοθ 
ἀτιθο δ ἑποίέανέξ διαδίιῖο. 4 Νίδοο. ΧΙ, γ. προετρέψαιο τοὺς 
ἄλλους, αὐλογέαδαΐμν' αἰῖοα. Οοπέ, Αοι. ΧΥ͂ΠΙ, 27. Ἡεεγολ, 
προερέπου, παρακάλει. ᾿ ᾿ 

ΠΡΟΤΡΕ ΧΙ, ρνγαδοιγγο. 525} ΥῈῚ, ΘΏΡΡΟ ἀπέθ. 1 ϑϑτζω. 
ΨΙΠΠ, 11. 2 ὅδ. ΧΥ͂, 1, Οοπιρῖ. δὶ περοτρέχεεν δα οῖξοες 
ΦηΡΥ ΟΡ ποῖδξ, 4π|8 δοραυϊξαν πρὸ προσώπου. «4. τ Ἄοσρ. 1, 5. 
Ψι|4ς εἰ ΤοΡ. ΧΙ, 4. οἵ σομξ, ΤΟΙ. ΧΧ, 4. 

ἘΠΡΟΥ͂ ΠΑῬΧΩ, απίε δωῆι. Ἰοῦ, ΧΙΆΤΙ, 17. προὺ-. 
πῆρχϑ δὲ αὐτῷ ὄνομα. 

ἔ 

͵ 

͵ 

-- 
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διό ΠΡΟΥΠΟΤΑ' ΣΣΟΜΑ) -Ὁ ΠΡΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΥ͂ ΠΟΤΑ͂'ΣΣΟ,ΑἉ7, ἃς 4. εἰπιρίοχ ὑποεάσσομαι; 
- οι α6 πιφῶδ σὲ οἰδίοάέασ αἰἐψωξα ἀσπιαπαάαέιπι βαῦφο, ὅ Νίδοο. 
ΟἿ, 2. παραλαβὼν τῶν προὐποτεταγμένων αὐτῷ ὅπλων κράτιστα, 
ΒΌΠΣΘΏβ 6Χ σοπιγιδδὲδ δι6 Οοιϑέοαϊασ δτανὶβ ορεϊτδ. ᾿ 

ΠΡΟΥ͂ ΦΙ'ΣΤΗΜΙ͂], ΡἈνέμδ ἐπ παέμγαπι για Ῥγοάμοο, 
Ῥαορίνυμι  προὐφίσεαμαι, ργέμο ἐπ παέωγαπι γογεπε ὈΓΟάμοοΥ, 
Ῥγέπϑ διοδεὶδέσπέδαπι ἠαὖδο, ργαεεχέδέο. ϑαρ. ΧΙΧ, )γ. ἐκ πρὸὺ- 
φεσεώτος ὕδατος, ὁπ ργαδεκίσέεηίο ἀηῆθθ. Ὁ 

οι ΠΡΟΦΑΗΑΠΝΟΜΑΗ͂Ι, απίέδ' ἀρραγσο, ἐπ ἔμοσπι ργοαΐοο, 
4, Μοο. ἸΗ͂, 26. 11 δέοέξμεθ. 89 10᾽1 δδὲ σρραγενγβ- δὶ πυρ]ϊοῖ- 
ἴοχ, ἄυδτα δείδια ΚΖ μέραξιε Ὀ6ὼ6: σρραγμογμέ. Αἀάδ Τοπιογὶ 
ΤΙ. ων 352. 

ΠΡΟΦΑΝΩ͂Σ, ὀοπδρέομθ, ἀρογέθ.᾽ ἰζδιη : ρμγοπιέα,, αἷα- 
ογὸ απὲπιὰ, 81:. 1.1, 8, ἐζήτησα σοφίαν προφανῶς ἐν προσευχῆ 
μουν υδεοεῖνὶ δβαριομεΐαηι αέαογὲ ἀπέπιο ἵπ ρεάδιρ8 πιεῖ. 
Ηφογολ. προφανῶς, προϑύυμως. 4 Νίαοο. ὟἼΙ, 5. τοῦ ἀαρανίο, 
οοπδρέομθα ποῖδῖ. ι - - 

ΠΡΟΦΑΣΙ ΖΟΜΑ͂], Ῥναρέοχκέιεπι ψοὶ οσοαδέογμστα φιαθγο, 
προ σαμδαε, ργαεέεχο, ργαείοπάο. πηὴπ ὨΠΞΓΏΡ. οσσαδέοποπι 
ἡμαθνο 2 Ἄδερ. Ὗ, 7. προφασίζεται οὗτας μὲ, οσοαδέοποπι Ὠΐο 

ἄπ πι|6 φιαεγξέ, Ὡδιαρα δείξο ἐπναάεσιαὲ πιδ. -- ουσοσι ἩΔΡ. 
᾿ 3 αοεζέο νοὶ οσοιραέιπι πιὸ βετο. Ῥ8. ΟΧῚ,, ά. τοῦ τιροφασέξε- 

. ϑαε προφάσεις ἐν ταῖς ἁμαρτίαις) τἰ οοοδεοίοηεβΒ φωσεέγάπι δὰ. 
Ῥϑοοδίδ. 

ΠΡΟΦΑΣΙΣ, σαιδα, ργαείσχέμς, οδεαδίο. τε, ὁχ 
δοογαέξο. Ἠοδ. Χ, 4. προφάσεις ψευδεῖς, ἔαϊδοα ρναεέσκεμε. 
Ἐξράδαι δδηδὰ νὸχ ρῥδϑϑίάι ἱθορίυς δρυὰ Ζογέμπι. Μιὰ “5- 
»λοὐξἑ απποεξαξέ. ἹΡοἐγό. δὰ ῬῺ1]), ἵ, ιτδ. Ρ..592. Οδδβέογαμι Ηοϑε 
1.1, ΟΙΧΧ, δῖ ΠΝ, 4}}16 γϑσοὸ "ὃν 16 ρ1888 νἱἀδσηζυσ. Κωΐρ. 
ρογδα νἑοέίοηἶδ ἐπιρέξέξο. δυρρίοθῖος δαλνάεέμο, ψοσθι νἐδέοπΣδ 
οτίδπι 6886 6χ ψατὶδ ἰδοϊϊοπθ, πϑαρα ὁράσεις ΡΙῸ προφάσεις, 
αἰἰδὶ ομρτΐπο ρτὸ »ἰδέοπὲδ τοδοτ θβομάυηι εἷξ γαξέοπὲδ. -- τὸν 
οα]ὰ. Τὰ. ΥΨΙ, ὁ. οὐχ εὐρήσομεν κατὰ 4ανιὴλ πρόφασιν, 
ποῦ ἱμνδηϊθαιυβ οαμοᾶπι δάνοτευς Τϑδοΐοΐθαι, γιάθ δὲ. Τ δι. 
ὟΙ, 4. -- πδοῦν, Ῥε. ΟΧΙ,, 4. ὅγπεπι. 1 58, 1}, 5. - ἤπϑεΐῃ, 
οὐοαδὲο δοπιεί οὔεγοηδ. “ἴχω. Ἰυὰ, ΧΙ, δ, ργαδέοχεέιιβ 8. 
φαοᾳεῖο 86 μϊοἑοοεπαϊδ, - τὴμΌ, αἰδεάεγέεπι. Ῥτον. ΧΝῚΠ, 1. 
προφάσεις ζητεῖ, οοσαϑέοπθε φιεασγὲέ. Ἐϊτταπῖρδ ἴπ Ἰλϊοτὶϑ 3 δὲ Ἴ, 
ᾳιαο δυπὶ αἴἴὔμϑοβ (υϊ οδηδηῖε Ζνμϑέμε Ἐμρ. δά.), Ἰεροτγαυξς 
ΠΝ Ὁ οὐαὶ Κ᾽ εἶρ. εἰ “4»αὖ 8εο. Οασρροίζμηι Ογέξ. 8. Ῥ. θοά. 

ἅ. πρόφασις. αἰτέα, ἀφορμή. ᾿ ' 
ΠΡΟΦΑΗΣΙΣΊΤΚΟΣ, φιὲ ϑρθοῖσνη νοὲ ργ"αδέθπέιπι ἢαδοῖς: 

ὈλΝ, οσοαδέο, ργαδέσαέωθ. 1) θαξ. ΧΧΗ͂, τά. ἐπιϑὴ αὐτῇ προ- 
φασιστικοὺς λόγους. ἱπιροπδε 111} το6, 4π8ε ρτεδοίαχδωπ. νοὶ 
δροεΐθαι Ὠαρδπῖ, ϑϑσῆῖο ὁδὶ δδὲ ἀδ ἐϊ8, 4υὲ στ πιϊπαδιζοιέθ:θ 
δρϑοϊοδίδ ἔδιυδηι ΡῈ6}1Δ0 ἰαεάμμι, Κρ. ροοαξέοποε. 
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ν᾿ ΠΡΟΦΕΙΡΩ --Ὁ ΠΡΟΦΕ ΤΗΣ Ἐδϑδιι 

τ᾿ ΠΡΟΦΕ'ῬΩ, ρΡνγοΐεγο. ἤβουχῖν ΗΙρΡΏ. ἃ πεχ, δέίμοο, ὅγπιπι, 
Ῥο. ΟΧΧΧΙ͂Υ͂, 7..- ΚΕῸ, ἐπρόπῖο, Ῥτον. Χ, ι3. ΓΑθόγθ νοεῖ. 

χυηῖ, Προφέρεσθαι ἑαυτὸν, ῥγορβγεαΐ, τἰἰξερίωδ ργοσθάδγθ ὅ 

δου. 1, ιἃ. οὐδαμῶς ἀπέλεπε προφερύμενος. ἑαυτὸν, οι ἀθεῖϊς 

εἶς ῥγορτοαϊί, Το. ΙΧ, 6. ἐπ πιϑαάΐζεπι ργοζογο, σρρογέανε: ἴῃ. 

τογάυπι, υὧἱ ἰαϊξπατη ργοζενγε., ἀθ βθύβθοῃθ ὠϑυσρϑῖαγ, εἴ ἐδ 

ἄΐοονο. 5 Νίαςο. Ψ11,11. δὲ Υ͂, ὅ9. ϑοά. τυδτοο ᾿.»δἐδοδηοίάθνο ἵτι. 

τἴτοαθο Ἰοόο νοτιὶ φαοααο Ῥοΐεϑὲ δυργοῦγαγο, οδίέοοτα, ἀ6 αὰὰ 

ποϊΐοπο νιάο Ζοὐοξιξ 7παάϊ, Ἰοπιοοέλισηι. Εἴεογολ. πρόφερε, ὀνείδιζεν 

ΠΡΟΦΗΊ ΕΠ, Α, ργορλεξία,.. ναέξοϊπέμπιγ) ρζαραϊοέϊο,. 

γπ. "σέο.  Ῥαι. ΧΧΧΤΙ, 52. Ὅλη. ΧΙ, 14. δεο. Ολέδ. -.Ἅ 
τΝ532. 2 Ρασ. ΧΨΥ͂, 8. Ἐπδάτ. ΨΊ, τά. -- μον} Ολαδά. ρ]ατν 
Ῥνορλοέαο. Ἐμπᾶτ. , κι. Αἀάς ῬτοΙορ. ϑ1τ. Ὡθ1 αἱ προφητεῖαε 

-ἰϑαῶς ἐξδτγὶ ὦ ργορλϑοέϊο δογίρεέ. ϑῖν. ΧΧΙΥ͂, 85: ὡς προφητείαν, 
᾿ταηαῦδπι ογαομέμπι αὐνέπεπι, ᾿ ᾿ ες 

᾿ ΠΡΟΦΗΤΕΥ͂ Ὡ,, ῥὑτορλεοίο, ναξϊοϊον, ργορλδέαπι 5, ἀξοῥς 

πῶπι ἰσραΐιπι πῖθ ρῥ67Ὸ., ἰδὲ ἐκ δαἀϊαποῖο, πιῤκαοιία ᾿Ραΐγο. 
πἰγ5, 60," απιδιρίο. Ἐ6 οι. ΧΙΙ, ὅ. τοῖς προφητεύουσιν ἀπὸ κὰρ- 
δίας αὐτῶν, ηυΐ δι88 ορίπίοποα ψαϊτοληδηῖαγ, 8. Ῥγοξεγη 
Ἔδβο ᾳυοδὰ δϑηβαμι. 1,600 πορευομένοις, μα ΑἸτὶ τ μ8-Ὦ 
δοηῖ, δὲ πιοῖὰ διπθάδαιϊίο δὰ τοχῖυπι ΒΘδτ. - Μ55: Μ533}}, 

ΝΙρΆ. οἱ Ἠΐμρ. Νπι. ΧΙ, 256. 27. 1 ὅδπι. Χ, δ, δὲ δ}1δὲ εδε-.Ἅ 
8. - ΜΗ23, ργορλοία. ἴοτοια. ΧΧΙΙΠΙ, 26, ὅϑγπιπι, τ Ῥδτ. 

ΧΥ͂, 5. 8::. ΧΙ Υ͂ΠΙ, 14. υδὲ ἀς ΕἸ), αὐἱ ἐπ ΒΘΡΌΪΟτΤΟ ἐδπι 

ἰδοϑηβ᾽ βοιιίπϑια τποάπαν ἴῃ νἱϊαπι τουόοανογαῖ, ἀἸοϊτογ: ἐν 

κοιμήσει προεφήτευσε τὰ σῶμα αὐτοῦ, ο0]}, ν. 15. ἐν τῇ τελευτῇ 
ἀὐτοῦ ϑαυμάσια ἔργα ἐποίησε. ὅγγδ: ἐπι πιογῈθ δέρας πιου ένα πα 
νὲνίβοανέέ. ᾿ : ὃν Ἂν ἐν οὐτῆς 

ΠΡΟΦΉΤΗΣ. ρτγορἤεέα, ναΐδθ6. Ἰξιν δετιϑα. ΤΏτοΩ, ΤΥ, 
χθ. ὍὉὲ1 ἐδιθθῃ ρτὸ προφήτας 860. εἀ. ἤοπι. Ἰεροπάππι 6586 πρὲσο 

βύυτας 6 Οοἄ. “1ἰεπ. εἰ Οοπιρί. οδπιβυστοης αρροίζιδ ἴπ Οτὶκ. 8ὲ 
ρ.ν»679. εἐ δολανγεπδεγρσίμδ. ΝΕ νϑτὸ προφήτας νοτα Ἰεοκίο ΄ 
6826 νἱδείυν ον δηϊδοθάϑθῃϑ ξερέων, 6ἵ πρέσβυτας οιασπάαειϊσηξ 
δὰ τεχίυτι μοῦτ. οτἴαση δθυπι ἄθθογθ. - ΠῊ ῥϑεῖ, νἐάθηδ᾽ 4 
Ῥαν. ΧΙ͂Χ, ,.. ΧΧΙ͂Χ, 80. ΧΧΧΥ͂, 1δ. - θη. 2“. δεχέα 

᾿Ρβαῖη. ΟΧΧΧΥΤΙΙ, 20. Ῥσορβμοῖδο οἴξδην. πὰ δἱἱΐθ 598. Ἰοοὲβ 
σαποὲξ Τεὲ ἀϊοαηῖατν, - ἩΝ, πεοποὲμδ. ἃ Ῥατ. ΧΧΧΥΙ, 15. - 
5.32 Ῥᾶτε, ΝΊΡΒ. ργορλδέαπδ. τ Ῥατ. ΧΧΥ, 2. Τεσεαι ΧΧΥΊΙ," 
χϑ. “-- 523. Εχοά, ὙΠ, τ. ἀαροὶν ὁ ἀδελφός σου ἔσταε προφήτης 
σον, Αδτοι ἔταϊον ἴὰυδ ὀτὶϊ ἐπέερργοδ τὰν. Ηΐο Αδτοῦ ἀϊολτος 
Ῥιορμεῖα Μοβία, αυοὰ Μοβεδβ, ἴδιιφυδτα Ἔδει μὲσ Ῥτορῆθ- 
85, ἰξδ ρον πιπὸ εἴ 08 οἷυδ δὰ ρορυϊυπι Ἰοφπετεῖοσ. Τητ᾽ 
ψοτῦὰ δἀάιοῖα Αὐπιολίμα Ὀδ6η6 Θχρ]οαῖ ΣΧ Ἐχοὰ. ΤΥ, 16. 
“ατοπ ἐξδὲ ορῥέ νέσε ὁγέδ. Οσμέ. Τότ. ΧΥ͂, 19. ϑὲ6 ροεοῖδθ β6ῃ- 
εἰΐπαπι, 4υΐ τὰ πάντα ἐκ ἥῆουσῶν., υκἱ Ἰοαυϊτυῦ Φἰμοέαελμέμσ δ΄ 
11. α΄. Ρ. 8. οἂ, δα5. οοριοδοοτθ, οἵ ρὲ 408 Νῖαβδε Ἰοαὺς 
οχϑάοθδηῖυσ, αὐΐαπθ ρχορίοζοα στόματα ΠΖουσῶν (οομξ, Δοϊαϊα 
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οβιλ .ς ΠΡΟΦΙ͂ΖΤΙΣ ὩΣ ΠΡΟΦΥΔΑΞ. 
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ἴα ν, στόμα) ἄϊοϊ “δοϊοδαπε, Ῥγσρλεέαο Μμδαγιο ἔπᾶδ οιΐατα 
ἙΌΠΟΌΡΔΙΙ δι, Ἰέπιογλέμδ Ογαξ. ὁ ἤπιρεν. αὐνοπέι ἐπ ὠγῦ. α; 

ες 6. ἐκμαίνεις δ᾽ ἀντὶ μὲν Βάκχων τὲ καὶ Σατύῤων τοις. Μουσῶν 
τε καὶ Ξρμοῦ προφήτας. πᾶσ Ἰυσθαι δἼοῖρίὶς 1] ἃ Ῥιίμδαχὲ : 
αντευε οῦσα., προφητεύσω δ᾽ ἐγώ. Οοπέ, εἰ δυοΐοταβ οξΐαξος 
 οίῆο δὰ Τὶς, [,.χἅ. ρ. δδά,. 816 εξ σαάπιμδ ἀρυαὰ Ἐωνὲρ αίδυτε 
Μαοοῖῆ. ν. γϑά. οὔπι σψοσῦὰ Τίταοθίαθ δ6 δ]οουϊωσυμπι 888 
Ῥτοιηῖε, μοῦ ἐϊα δχρχίπι: ᾿Επεὶ σὺ φέγγος, Τειρεσία, τόδ᾽ 
οὐχ ὁρᾷς, Ἐγὼ. προφήξης σου λόγων γενήσομαι. Ιοτεπι. ΧΧΊΤ, 
9. ὍὯὈ1 ἐν τοῖς. προφήταις οὐκὶ πηροπάππι 6δῖ. οα πὶ, Βα αδὨΡπ8: 
ΟΡ πιθῴπε σογιέγέξιεπι 6δὲ, οὗ ργορλφέαδ ζαίθοϑ ϑοϊϊέοσέ. -- ΠΟΣᾺ 
᾿ομα]ά. Ἐπᾶτ. , ι. 2. - ὮΝ5322 ἈΘΌΣ, ἔοδπι, ργορλοέέοοα. ἸΝΘΆθεα. 
ΨΙ, τά. Αρυὰ ΟΟ. δβοείρίοτοδ 4 ἀραὺθ προφήτης ἀρ ζοεπιδα 
δἀὐμιδοῖυγ, τὸ οχϑι}186 ἀοουὶϊς Ζοὖεοξ. -αὦ ϑορλοοῖ, “ἑαο- 

ΠΡ: 273. εἱ 445. - πο Ῥατί. νἑάεπδι ἪιῬατ. ΧΧΥῚ, δ. 2 Ῥατσ. 
ΠΧΥῚ, 7.10. ΤΟΡ. ΤΥ͂, 12. προφήτης ἀϊοϊξατ, φιρδοῖετᾳειθ στπς 

ἫΝ 

εν 60 ἀγοξέδ 68ὲ σοπιεποίμδ, δῖ ομὲ 7265 ἔασοῖ, ἀπιέοιϑ 2)εὲ, 
υὕμάθ 101 αέγίαγολαό ΑὈχαθδπα οἷο. προφῆται ΔΡροϊ)δηῖαξ. 
Οομῇ, Δοι. ΠῚ, 55. ! ᾿ 
.“ὖ ΠΡΟΦΗΊΤΙΣ, ρΡγομλαῤέδρα. ἌΜλ555., ἰᾶθπι. ἙἘχοά, ΧΥ͂, 
40. 1υὰ, ἸΥ͂, ά, ἃ Ἀθρ. ΧΧΊΤ, 14. εἱ 4101. 

ΠΡΟΦΘΑΝΩ,, ργαενομῖο, ργαθρεγίο, απέδρογέο, απέϊΐ- 
, οἶρο. 9} ΡΙΒ. 2 585. ΧΧΤΙ, 6. 19. 2 ες. ΧΙΧ, 82. Του. ἸΥ͂, 
5. “γι, ὅγπιπι. Τλοοα, Ῥ6. ΧΎΥΤ. ιϑ. -- ΞΡ» δεγρο, τ 88πι. 
ΧΧ, λά. ιοίϊο 'ο γοπιπιῖο 1ορ.886 ν᾿ ἀδπτυν Σ᾿ ρ. ΝΗῚ δὰ- 
ἔετλ Ροιϊΐϊῃβ προφϑάνεεν δἰρῃΐβοατο νἱάδευς ργαονοπὲγο διέγθπ- 
ἄο, ργὲμδ δῦ φεγθς αὐλῶνι ἀοιϊϊοηθιη Δ ἢ. 1. ποι. δ] ἰδῆδπι 6880 
801168 ΟΥ̓ΔΙΙΟ 5 ἀοοσδῖ, - ΥἹῚ, ἐργο. ΘΟ ΤΧΥΠΙ, 51. “ἰϑιος 
᾿πέα προφϑάσὲεε (8011. τοῦ δοῦναι) χεῖρα αὐτῆς τῷ ϑεῷ, Αειβῖο- 
Ρἷὰ ργαδνοηδθέ, Ὀξιδατιαι ϑυδ ἀοὲ 0.60. ϑγπιπιαοΐμδα ἢ 6Γ 

προφϑάσει διδοῦσα χεῖριι κ᾿ τ᾿ λ. ὙιΔ6 εξ τ Νῖδσο, Χ', 4. αὅ. 

, 

ΠΡΟΌΦΥΜΑΚΗΣ, οὐδονναξῖο, ομδέοαία, νἐρεέδαε, θαφρο 
δὲέαθ. “5 9). Νοδδα. ΤΥ, 22. χ5,.- Ὡ ΡΊν, Ἐχοά. ΧΗ, 
άι, γυχτὸς προφυλακὴ ἐστὲ τῷ Χυρίῳ, ᾿ἀρΟΕΙΒ ομδέοαξα 681 
ΤῬοουοΐμο. .10. ν, 42. ἐκείνη ἡ νὺξ αὕτη προφυλακὴ Κυρίῳ, 118 
ὯΟΣ ἀρδϑά οὐβιοαϊα Γοταῖπο, ϑιρέάφο: προφυλακὴ τῷ κυρίῳ. εἰς 
τέσσαρας ψυλακᾶς διαιρεῖταν ἡ νύξ) ἑκάστῃ δὲ ἔχδι ὥρας τρεῖς. 
Τὰ 1.6ῳ. Ογνεὲ 1.8. Βνόγη. νἰκίοβα ἸεριτοΣ προφυλακτὴγ 80 115. 
ἄοπι ἔρτε νϑυθία, αοἰρὰβ ἀρυὰ ϑμέφαπι θαρομιῖῖασ. Τυαάιμ. ᾿ 
ΨΙ1,.12. εἰς προφυλακὴν, δὴ οαδτοάίαηι. Τυἀλἢ. Χ, 12. προφυ- 
λακὴ τῶν ᾿Ασσυρέων, ἐποιδίας Αδϑογτίοταμι, 8. φιὲ ὀχέγα ραϑέγα 
σχομδαπέ, μὲ, δὲ φμῖα ρενἑομέξ ἐπέοίἑεραπε, ἐς πωποίοπέ, Τ,αῖ. 
Ῥγοομδέέογθα, φχφμδίδργδος 001]. 1». ΧΙΨΥ͂, 3. 

ς ΠΡΟΦΥΑΔΑ͂, οκοιδίέον.) φιὲ σαρεδέαδ αρὲξ, “ΜΌΝ, ον - 
εἰοαΐα. ΝΝεῖιοιι. ΤΥ, 9. ΥἹΙ, 5. «28 ρατῖ, ῥγοίεροπδ. Ναξβυπι. 
ΠῚ, 5. Νακι Ἰοβοχμρῖ ΠΣ ἃ οἰ δ], δε30,, ϑρεσωίαέιδ 65} 86ἃ 
προφυλαξ δεῖ οἴίδπι ργροδίἀέαγέμδ,, αυθηιδαπιοάμπλ προφυλαὰ- 
πῇ Ῥγορωρπαομῖίμπι,. Ὑι46 οἰ α ἸγΪδσο. ΧΙ, 27. 

Ἂ 
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ΠΡΟΦΥΛΑΙΣΣΩ -- ΠΡΟΧΩΡῈΩ ΄Ἂξι5 
ΤΠΙΡΟΦΥΛΑ͂ΣΣΩ, ἀπὲ ὀνοδο, Ἀγὸ δέαξέοδ ὀχσεδία 

αξο, ργώδϑεγνο, σμδίοαϊἑο, οαμέμπι γϑαο. “θη ἩΠΒρΡ. 2 
δι. ΧΧΗ͂, 24. -- - πὰ ΗἰρΡΒ. ργαόπιοηθο, ὄγπιπι. ἘΪΖΘΟΝ, 
ΠΗ, 1γ.. προφυλάξης αὐκτους παρ᾽ ἐμοῦ, εἰ σαμέοδ᾽ 608 γεαα-: 

- ἥογὲβ ἃ τλθ. Ἰάδιῃ 10. ν. 20. νι : ξ 
ἜΠΡΟΧΑΛΜΑΟΜΑΩ͂Ι, ἕασο, αἰεπιξέίο,. 4 Νίαος. Χ, 19: 

» . 

΄ 

προλεχάλασται ἡ γλώσσᾳ, Ργοπιέησέ Ἰίηραι, ὈΝῚ 4111 κεχαλα-- 
σταί. Αἀάς ““γοέαδιπι Ὁ. ι"4, 56. προχαλάσαντα. 

᾿ς ΠΡΟΧΕΙΡΙΖΩ οἱ πιρὰ. ΠΡΟΧΕΙΡΙΖΟΜΑΊΙ, ἀοίϊρο; 
εἰσεῖφπο. πρὸ, αοὐὲρέο. ἴοα. ΠΠ, 12. προχεερίσασϑε ὑμῖν δώ- 

. δέκα ἄνδρας, αεἰξρἐέθ σοϊα ἀπάθοίτι νῖτοβ. - Ἠθ9, ἐπώπξο. 
ι"ΤΑσδοάοέ, Ῥτον.. ὟΠΙΠ, 43: πρὸ, αἰῶνος προκεχεέρεομαι) διῖθ. 
8Ά6Θου]Δ ογίἑπαέα τοὶ ραγαέα φώπι. ΝΟΥ ἰρίοτο αυϊάέιη, ποης- 
χι 1108 ἐπροῃΐοδο σοηϊφοΐδδθο, 61180 ἐφ, ΤΘΡοποπ ἄμπι 6886 6 6, 
11, 6. προκέχρισμαε, πποξὰ δεπι, Ὸὧϊ ουπὶ Ἰδοῖΐοηα δοῦτγδθα 
οοποἸ]δίαγ. 864 τοῖϊῃλ βδο σοι: δοῖογ ΠΟ Ορὺυβ 6886 νἱἀδίατ, 
ᾳυΐαὰ μησέξο οἰΐπι διαὶ δυιωροϊάπι ἐπαιρεγαέἑοηδδ. 4ἴεεγοξ, 
πρακεχειρισμένον, προβεβλημένον, ἠτοιμασμένον. 8:15 επίηπι 
Ἰόρδιάυπι νἱἀϑίυτ ρτο ἡτόμασμένον. «. τα, πιέέέο. ἙἘ κοά. ΤΥ͂, 
15. προχείρεσαε ἄλλον, «δοίρτιά αἰίνιτν, 1265. Ογγ μὲ 2,5. ,γοπι. 
προχεΐρεσαε, προβαλοῦ (ΕἘδάδαι 4φυοαθα μᾳθθὲ Ζοηανας 2ι6κ. 
1687.), ἐπίλεξαι. Ἰωδρίτας ῥταδίοσθα 18. ΗΙ, 25. οἱ ἄνδρες οὗ 
προγειρισϑέντες, αυἱρυδ γρϑεθ1ϑ π1}}}} τοδροῦ ἀθξ ἔπ ἴθχῖι ΠΌΤ. 
2 Νίαοο, 1Π]Ὶ, γ. ὃ δὲ προχειρισάμενος ᾿ ἰλιόδωρον τὸν ἐπὶ τῶν 
πραγματῶν ἀπέστειλεν, αἰδἰέροπϑ αὐυΐθιι Ἠε]οάογαπι, αἱ ογδξ 
ΒΌΡΟΙ ὩρροΟΙῖϊΑ ρϑ1}8., χταϊτίουδῖ 1]ὰπ. Ὑ146 δὲ 4 'Ναος. 111, 
9. Τϊὰ “ϑέοηγθ. Πα. ““μεέφι,. ἴοπι. 110. Ὑ1. Ρ. 377. καὶ μεεὰὼ 
ταῦτα προχειρισαμένη τοὺς ἐπιτηδειοτάτους διεπέμψατο πρὸς -. 
τοὺς ἐπὶ τοῦ χάρακος. Ἰάειν 110. ΓΥ. Ρ. .7δ0. ὁ δὲ Ταρκύνιος 
τῶν ἀστῶν ἄνδρας ἐπιφανεῖς δύο. προχειρισάμενος - ἐκείνοιᾳ.. 
παρέδωκε τὴν τῶν βιβλίων φυλακήν. Οομξ. Αοι, ΧΧΊΓ, τά. εε᾿ 
δὰ ἃ. 1. Παρλεἰέξ ἀπποέαεξξ, 65: Τροϊγδὲο Ρ. 587. 

᾿ ΠΡΟ ΧΕΙ͂ΡΟΣ, ρμαναέιδ, ἔαοίέἑα. Ῥτον, ΣΙ, 3. πρόχει-- 
ρος δὲ γίνεται καὶ ἐπίχαρτος ἀσεβῶν ἀπώλεια, {αοϊἰὲθ αὐτριι δὲ 
οἴ ᾿υουπάα ᾿πιρίοταπι ροσηΐοῖεβ, γειὰ δαὸο ἤαορόγο νϊάδη- 
ἴυς ποϑηϊἔθοθ ΘΧΒΊθοσα οχῖσγοπηυτα ν. 10. “3 ΟΡ ΨῪ Ὑ255, 
5. Ῥογομπαίο ἐπιρίοσ οναξέο. Ἠεεογοῖ, πρόχειρος, ἕτοιμος», 
εὐχερής. ΝΕ 

ΠΡΟΧΡΑΟΜΑΙ, πίον. Ἐδιμ. ΧΥΪ, 17. μὴ προχρησάμέ- 
ψθε τοῖς γράμμασι» δἰ πον μαὲ γμογἐξδέφ ἐξέογέθ, Ὦ. 6. δὲ δαγιπε 
αιοέογζέαξοπι πο" δαοιεέὲ ἐμογξἐὲϑ, 

ΠΡΟ'ΧΩΜΑ͂, αρθεν, ἐογνὰ αρροοέα. ἡνδο, ἰάθαι. 4᾿ 
ΘΔ. ΧΧ, .κ,Ὁ.  Ν 

ΠΡΟΧΩΡΕ'Ώ., ργνοοοάο, μγορτϑαϊΐου, 5), ὁοααο. 8 
Ἄορς. ΧΧΎ, τι. 960. Οὐπερί. τοὺς προκεχωρηχπότας τῷ βασιλεῖ 
Βαβυλῶνος, φυΐ τιταηοξαροταπε δά τοροαλ Βα γ]οπΐδο. Εοτῖαβδθ᾽. 
δ᾽ Ἰερολάιπι 6οὲ προσχεχωρηκόταρ. Οδοίδτυτα 58) Ρασῖίμι 

Σο, Ὁ. Κι 

-- 

“ς 

δος 



-- 
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διά ΠΡΟΧΦΦ0ΡΗΖΙΆΑ --- ΠΡΩ]" 

εἴ πιρ  Ἰοῖτοτ Ροεϊταπι, ρατῖξην σθαι ἮΡ ςοπδίστιοξοτα ἐγ  μρετε 
ποῖδτε εἴ Βοο ἴοοο Ἰπου]οπίεσ δρραζοῖ. 
΄ ΠΡΟΧΩΡΗΜΠΑ͂, ἑά φιοῦ φμροοαξξε. φεοοσεοίέ, ἔϊοπαι: 6ς-. 
στο τεφγιέμηι, δέσγοιδ. ἸΒῈ ρμαγί. ἔοφαι. ἃ ἨΙΣ, ωδηε. ἘΣεΟΝ. 
ΧΧΤΙ, 6. 

ΠΡΥΤΑΛΙΙΣ, ργαοσζδοέειδ,, γεοίον, αὐὐπιἐτιἐδέναίογ ᾿ 
ἰερεπδα ον ,. ομδέοδ, ἔμίογ, ϑαρ. ΧΗ͂Ι, 5. πρυτάνεες κόσμον 
ϑεοὺς ἐνόμισαν, γδοίογθδ ποσσὶ Π6οἊ Ραϊδνεστιηῖ. δαξάαε: 
πρύτανις. ,», ϑιοικητῆς. προστάτης, φύλαξ, βασιλεὺς, ἄρχων, 
ταμίας , ἔξαρχος. Ἡεεγοῖ. πρύτανις, βασιλεὺς, ἄρχων.» χορηγὸς, 
τέμιος διοικητής. Ἑοτῖδ Πίο ρτὸ τίμιος Ἰεβευάσπι εχ διρέάα 
Ξαμέας. ἴα δες. Ογνιὲ 2,425. Βτεπι. δηῖος 8]18 ἐκροπίτυς 
ξαμείας, Ῥτο 400 μαᾶτὶϊθσ σθροποπάυπι ταμίας. 

ΠΡΩ ΜΝ, ραμῖο απῆδ, πμρον, πορ ἐξα ργέαετγι. ΠΣ, 
ἐπ ργὶποὶρέο. [ο5. 1, δ. Χοπορῆ. ὕνορ. Ἰ,.3, “4. “Ζεεολῖη. 
ϑοον. ἨΙ, χὰ. Ζϑς. Οὐτδμς 3,15. γοπι. πρώην, τὸ ἀπὸ τρίτης 
ἑμέρας καὶ ἐπάνω- 

ΠΡΩ",. ΤΟ ΠΡΩ1", εἰ ΤΟΠΡΏ)", πιαπδ. ἘἼ3.» δον. 
Χ 88. ΧΙ, 5. 1, ἐροταοξ Ἴδη, πιῶπθ, δὐτιοάττι ἱποοϊιπιοᾶδ. 
ἜΝ γαϊοὲ ἄθ Ἰοθο 2 Ραι. ΧΧΧΥ͂, 12. - δὴ ρ5 ῬΙΒ. ἐπφιέγο. 
2 Ἀορ. ΧΥ͂Ι, ν5. ΗἨΐο ᾳφαοᾳυς Ἰεροταπε ἼΡ'3. - Ἢ) 5. σοπ.1, 
ὃ. ΧΙΧ, 27. ΧΧ, 8. οἵ 1101 δδερίπβ, -ὀ ἢν, οὐδρικοοιείωμ. 
1οῦ. ὙΠ, 4. - Ἴηῷ οὐν, αδοθημαθγα ἀγογαπι. Οοα. ΧΧΧΠ, 
44. - πηϑῳ. ἴοτοσα. ΧΙΥ͂ΤΙΙ, 55. ταδὶ ρτὸ νη, οδοδαγο {α- 
οὐαπι, πρωΐ “ροδιθτχαηΐ, Ἰορθηῖοϑ ΠΘΙΙΡΘ ἔϑυα.. - δῦ, ἑωρὶς 
ἐ67". ἴον. ΧΧΙΨ, ά., -. Ψιάδ δῖδὶ ἀναξέλλω. 

ἼΣΩΣ ΤΟ ΠΡΩ7΄. πον Π3 οδα]ᾶ, ἐπ τα πόδα. δῃ. 
1, ὅο. δ... οοά. Ὁλέδ. - ΑΓΣΥΣ ἐπ; τησέμέϊηο. Τοῦ. ὙΠ, ν8. 

ΠΡΩ ΠΡΩΙ", ΤΟ ΠΡἅῚ" ΠΡΩΓ", εἰ ΤΟΠΡΏΙ" 
ΠΡΩ1, πιαρσ πιασθ, Ὦ. 6. διεπΊΠῈ0 8. Ργέπιο πιᾶπδ. “3 
Ἐχοά. ΧΥ͂Ι, 21. ΧΧΧ, . Τιονῖς. ΥἹ, 12. - ἌΡ 3Ω ὙΨ. 71πὸ- 
Ἰυά, ΧΙΧ, 45. τὸ πρωΐ πρωΐ. ϑεὰ μᾶθο ἐπάϊοο δολαηβωιδανρίο 
τοξοτϑιᾶδ. διμξ δὰ γεσρα ν. 20. Ἵ. 35 8, νόσωπι τα, αἱ 
'δα δᾶ. “ἰα. ἐβεξα αν: τὸ πρὸς πρωΐ. γιάο δαπᾶοαι δὰ Ομρ- 
Ρεὐἑὲ Ογέξ. ϑαον. ἢ 

ΤΟ ΠΡΟΣ ΕΑΝ ν σα πιᾶπδ, Ὦ. 6. ἀρρδέονείο ἡπΩη. 
Ἵ 3 ὈΔῈνν ἐπ᾿ ἀδρέσίοηαο πιαπα. Ἰαὰ, ΧΙΧ, 46..139, δἱ ἀθ ἀϊθ 
ΒΌΓΙΙΟ οδῖ, ἐἰέμοσδοῦγα ποῖδῖ. 

ΤῸ" ΠΡΟῚΣ ἸΠΩΙ" ΠΡΩῚ", «ὦ πιαηδ πιᾶπε ὕ4)5ὃ 
3, ἐπ᾿ αϑρίοίεπαο πιαηδ. Ῥδ. ΧΗ͂Υ͂, δ8.. Αὰ 4υ δαὶ Ἰοοτπι 
τϑϑρίοἴθης ϑιοἑαάίαδ: πρωΐ, πρωΐ- οὕτω “εβὶδ τὸ ταχὺ καὶ ὀξὺ 
πρωΐ προσηγόρευσε. Δοήϑησον αὐτῇ ὁ Θεὸς τὸ πρὸς πρωΐ 
πρωΐ. 510 εἰ δρυά «Ηἰεεγοὐξμπι πρωΐϊον ἱπῖος α]ΐα δχρουΐς 
ἴωτ ταχυ., Τάθπι: πρωΐαν ταχέα. Ῥατῖῖος ὄρϑρινον, 4ποά ρῥτο- 
Ρτὶθ πιαέμέξημεπι εἰρηαϊβοαῖ, διἰᾳπδπᾶο οεέαγο ἀθιοῖδῖ. Ἀασ- 
808 Ἠεεγολέι : ληματων ὀρϑρινῷν, "θελημάτων ταχινῶν. 



ΠΡΩ] 4 --- ᾿ ΠΡΩΤΕΓῸΣ δι 

ΠΡΩΤ΄ ΑΙ, πιαῤμείπεεην. ἐσπηρισ. 53. ἃ 8δηι. ΧΧΙΙ͂Ι, 4.’ 
Ῥεαῖτα. ΤΧΥΥ͂ ὃ. φω. ῬΕ. ΧΕ, 6. Ρὶ ῬὍτο τεῷ νεῦσαι πρωΐαν 
δ'πο ἀπρῖο τοροποπάυπι εδὲ τὸ νεῦσαι πρὸς πρωΐαν. 

ἘΠΡΩΤΙΝΑ͂Σ, πιαπϑ, αἰὐξεσιῖο, ἘΣΘ ῦ, ἐπ πιαξιδίἶδ. 7πο. 
ΤΟ». ΥἹΙΙ, 18. Κι. ἀὐδωοίο. 

᾿ς ΠΡΩΜΘΕΝ, α πιαπθ, ἃ ἔδγερονθ᾽ πιαἐμέέπρ, “Ἢ 5. Ἐπχοᾶ; 
ΧΥΤΗ,, τι5. τ4. Ἀπτ8. 17, 7. ὉΔῚ νοὶ] Ἰορδπάμπι 6δδὲ πρωΐθεν 
δἷἴῃϑ ἀπὸ, νεὶ ἀπὸ πρωΐ, ὧὐ Οοπὶρὶ. μαΡΕι, . 

ΠΡΩΓΙ͂ΟΣ, πιαῤμέϊπεδ, ρῥγαδοοχ. ἜΣ, ἐπὶ πιαῆδ.. 
ϑγπηηι. ΟΟΒ6]. ΧΙ, θ6. - 133, ργεπιορεηξέμδ. ὅϑγπιπι. Τλεοά, 
10}, ΧΥ͂ΠΙ, ,5. πιαέωγα πιοῦβ. - 353, βγαδοοα, Ἰογοϑιὰ. 
ΧΧΙΨΥ͂, 2. τὼ σῦκα τὰ πρωϊμα, 3ἄοτδ ργαδοοοος, ΤΑδοα. 168. 
ΧΧΥΙΠ, 4. - π5, ρέμνέα ἐεπιραείένα, Ὦευι. ΧΙ, 14. Τογοπι, 
, "4. Ηοϑ. ΥἹ, 5. - ΠΑ, 1τάοπι. Τοεὶ. 11, “5. “44ι. Ρε. 
ΤΙ ΧΧΧΤΙΙ, 8. -- ἤναβεη, ἐπέέξωπι. Ηοβ. ΓΧ, ἃ. ὡς οὔκον ἐν 
συκὴ πρωΐμον», τπ βουπι πὶ ἤσα ργδϑοοοεηι. -Ὁ πα), σμγογα, 
166. ΟΗἩΥΠΙ, 8. Ι : 

ΠΡΩ ΤΝΡΣ, πιαέμέΐπμδ. Ἂρ5. Οδπ, ΧΙΙ͂Χ, 27. Ἑχοᾶ, ᾿ 
ΧΧΙΧ, 41. ἴον. ΤΧ, 17. δὲ 4}101. - μην. ϑγπιπι. Ῥιον. ΧΙν 
“5. πρώϊνος. Βέοέϊο Ἰορῖε86 νἱἀϑιυν π1ν. ϑδηεέδγιεα αὸ Ἐγπειεξ 
φοπίϊοξϊαηῖ, τορομομάτντι 6886 παάροενος, τὲ δὲ8 ΠῚ Ἰορονῖξ, 
Τάθαι διΐπὶ δ8Ερ6 τοροιτυτ, υἱ σαρ. ΧΙΥ͂, 24. οὐκ. δεά 
πΐσδαθθ οοῃΐθοΐασα ἔδο1]6 δυροιδεάθεο ροββυπιυ8. Ξ 

᾿ς ΠΡΩΙΓΟἾΘΕΝ, πιαηπθ, 1, 4. πρωΐϑεν. ὝΡ΄ ἃ. ἃ ὅ8πι. 1Π, 
47. 860. οοὐ, Κ᾽ αὐ. Ἰῃ Οοπιρί. Ἰερίτας πρωΐθεν. 

ΠΡΩΡΕΎ.Σ,. φιωδοτπαίον Ἀγογαθ, μὲ ἐπ βγογα πᾶνοπε 
σωδογπαί. Ὁ8Π, παμοίογμδ, ἘσδοΒ. ΧΧΥΙ, 29. -- 2 55» 
πιαρ δέον παιοίονὲ, Του. ἵ, 6. ἀ :: 

ΠΡΩΤΑΙΏΝΙΣΤΗΝΣ, ρνέποσρα 8. ρμγέπιιεϑ δογέαξορ 8. 
δοϊϊαέρι, φιιέ ργέπειιδ δϑὲ ἐπ σαγέαπιέπδ, φιμὲ αρπιοη αἰμοΐξ, 
ἐπ Ἀγέπια αοἱο οοἰξοσαέωγ, ἃ πρωταγωνιστεῖν, 4ποά. 6816 ὁμέάα 
εϑὲ πρῶτον ἀγωνίζεσθαι. ι Νίδοο. ΙΧ, 11. οἱ πρωταγωνεσταὲ 
πᾶντες οἱ δυνατοί. Κπίραίμε: ργὲπιὲ οογέαπιξμἐδ οηλγιδ5 ρο-᾿ 
δεπέθδ. π Οοπιρί, Ἰεριτος προαγωνισταὶ, ᾳυαοὰ «οἄδηι τϑαΐξ, 
4 Νίδοο. ΧΥ͂, 80. ᾿ Ἂ 

ΠΡΩΤΑ͂ΡΧΟΣ, ῥνέπσερε πιέέέαθ, μα ρνϊπιαγέμδ, δα 
πρῶτος οἵ ἀρχὸς, Ῥγέποιρα. ἃ Νίαοο. Χι, χ1. ϑυβδιδηινυπι 
πρωτάρχης Ἰοεῖτας ἀρυὰ Ιαπεέλου. [Ψ, 300. ἼΠ 5 ᾿ 

ΠΡΩΤΕΙΌΣ, ῥγέπιμιδ, Ἡ. 6. ρῥγαδδεαπέϊδείπιμδ. ΒΜ, 
Ορῆὲν, 7δεγέα. ϑγπιπι. Ῥ6. ΧΤΙ͂Υ, 11. χρυσῷ πρωτείῳ. Αὐτυπι" 
δηῖσι ΟΡϊχϊσηπι ΡΙῸ ργδεβι πηι δδίιο Βαμροραῖασ, Ἀάάθ 
ϑγηιπι. ἴοῦ. ΧΧΙΙ, 24. εἰ ΧΧΥΤΙΙ, 16. εἰ ἐπῆγα 8. ν. χρυσίον. 
- Ἴ ρατῖ. ἐγαηϑέθπδ. ϑὅγπιπι. Οδπῖ. Υ, ν΄. πρωτεῖα. 80. 9 

Σ ἄἤἄῃ], δύᾶῦ. οῖδὶ αὐδέροηέεν ὁεαπιέπαγ αἰξᾳφια, ομέμα φιαῖὲ- 
δαξΐε δἐέ. Ἐπ: ἴδηι 6 ἼΩ2» δααπιΐπαΐμδ, οἵ ἐκ δἀϊιυποῖο ργοδαᾶ- 
ἕω, πᾶς οἴἴδιι “φμέέα μὲσ ἐπίλεκεον ΒΡ ΡΠ αυοὰ νἱάο 

ως Ἐκ ᾿ 



δι ς΄ ΠΡΩΤΕΥΏ -α ΠΡΩΤΟΊΤΟΝΟΣ᾽. 

δορά: γίάθ φυοηιθ ϑιπιοπὲς Ζας. λαῦτ. 5. Ἀ, γυὰ, 5. Ξ Ὠνεῖμετ, 
ὅγπωπ. Ῥδ. ΤΙΧΧΥΤΙ, δι. πρωτεῖον. 

ΠΡΩΤΕΥΏ, Ῥγέπιαϑ ἐθῃδο. ἸΦΝΉ, “δαῤμὲ Ἂ ἐπρ ωλῆς 
[Α4ι. Ζεοῖ. ΙΥ͂, γ. πρωτεύων, Ρυΐπιαϑ ̓λαξαπι, Οοηξ. Οὐ}. 1, 
18. 2 ἸΝίαοο. ΥΙ, 18. ᾿δλεαζαρός τὲς τῶν πρωτευόντων γραμμα- 
τέων, ἘΠ6ΔΖΑΤῸ 8 8114 19 βουσί δταωι, φμὲ ργιπιᾶδ ἑεποδαπέ, ναὶ, 
οὐ Ζιαέέηιιδ νετιῖς, μγγ8. εἷδ᾽ Ργἐπιογίδιδ δογέδαγπι. 2 Μ ἃ6ο. 
ΧΠΙ, 15. πρωτεύων τῶν ἐλεφάντων, οἰορίδθ, 4αὲ δοῖαιίδ δὰξ 
ΣΔΟ]8 δὺϊ νΊτΊΌ τ δῖ!) οδοῖου δ Ῥτϑϑῖζθ 8016 1. 

ΠΡΩΤΕΎ ΙΝ ΠΟΙΕΙ͂, ρνέπιαθ ἐόπογο ζαοίο. ὉῚΝ οἱ 
δε ΙΒ, πιαρνιίῆοο, σἶενο. Ἐπ. Ὗ, 11. 

ἜΠΡΩΤΙΣΊΟΣ, ρνίηνιεβ. ὈϑΊῶ, ἑμάξχα. Ὥφαι, ΧΧΙ, 2. 
πρώτεστοὶ σου δόσ. Ἰῖθτοθ πομπ}}108, ἰθϑῖ8 τ: 8.6. Αἂᾶο  Ἐὰ- 
πιο. [Μ. 6903, 10. 

ΠΡΩΤΟΔΒΑΘΡΕ ῺΩ, ἐπ ργἐπιξδ διεδαοιεΐο δῖ ἐπ φιεδεοίο 
“Ργέπιο ἰοσο αοἰΐοοο.. ΧῸ ΜῸ2 ὩσΠ, ρόπο. ϑ8οἔξωπι δϑεργα. Ἐμιἢς 
ἯΙΠΤ, 1. ὕψωσεν αὐτὸν καὶ ἐπρωτοβάϑρευ πάντων. Ἡσεγοῖ. πρω- 
εὐβαϑρον; τὸν προεδρίας ἀξιωθέντα. 

ΠΡΩΤΟΒΟΜΔ'Ω, μνέπιμβ οπιξέέο 8. ἑασμῖζον, ἸΏ ἴα ΡὮ. 
᾿Ῥγέπιωθ ργοίγιμαο νοὶ Φηιέέέο, ν. ο. ἀἄ6 διδοχῖδυβ8 εἐ νἱτρυδ, ἃ 
πρωτοβολος, 4υϊ Ῥεῖ ποι ἰαουϊδέυν. Αρυᾶ Ζμοεαλέιι πρῶωτο- 

. βόλος ἵππος, 4φιὲ ρτέπιοδ οπιέέξίέ δπέσδ. Ἢ ῬΙΒ. ργέπεορβοπὲς 
τιῶτ ργοξογο. Ἐσθοι. ΧΊΥ͂ΤΙ, 15. 

ἘΠΡΩΏ ΤΟΓΈΝΗ Σ, Ῥγὶπιορεπεέωδ. Ῥίον. ΧΧΧΙ͂, «. πρω- 
τογενές σου λέγω υἱὲ, 16 αἰοφυος, Ἐ]1 ῥυϊεηορθμέϊο ς “φυἱ-- 
δι. νοτδθῖ8 181] τοδροπάοτὸ νι ἀοῖως ἴῃ ἰεχία μοῦσ., πἶἷδὲ 4υ}5 
Σεΐϑετθ πθϑ]ῖ δὰ 511} 3, Μίδ, φωσπὶ α Ὧδο νοὐΐα ὀπεκέδια 
εἴπαρίεανὲρ ᾳαοὰ ὅδ ΒΙἴο ῥτίπιο δριΐαβ ἐπιεϊ!ρέξασ, ἀθδτι 
ἀο δεοιπᾶο νο] τογιῖο. Φεγπιοί. 27. 45, 52. 

ἘΠΡΩΊΤΟΓΕΝΝΜΔ' Ω, Ῥγέπειπι: Ῥγοάμοο. Ἴ23., ἡπαξειγο. 
πο. Ἔδοι. ΧΙ,ΊΙ, 12. πρωτογεννήσει, ἷ- 4. πρωτοβολήσεὶ, 
ᾳυοΐ ἰπ νϑγβ. “δας, Ἰορίτοτ. Καὶ, 

ΠΡΩΤΟΓΕ" ΝΝΗΖΙΑ, φωοά Ῥγέπιεη «ἰαέμπεν δέ »γο- 
. μοέμνι 68ὲ.,), ρνὲπιὲ ργορθηέμϑδ, ργέπιξέέαο. ἮΤΘΣΣ, ρῥγάδοος. 
ΟἸΑ4μ. 1ε8. ΧΧΥ͂ΙΙ, 4. - ὩὩΡ25 ΡΙυτ, Εποά, 117, 16, 10. 
. ΧΧΙΠΠ, 46. μον. 11, 6. εἕ δἱἱδὶ. μ2 Νοίθηι. ΧΙΠ, 80. ᾿- 
ἌΧ, πισαδὲδ. Ἑχοᾶ, ΧΧΧΙΥ͂, 22, 660. ᾿ἰδτὸβ βομπῦ]]ο9, 
ἐεεῖθ Ζ. Βοσίο, πὶ αἸϊὰ τὲ Ββαδοηῖ ϑερισμοῦ. Μίἀεοῖουν τ} 1 
[ι8θο ΨΟΧ 6886. ΔΙ᾽ῃε ἰπίουρσεῖδ, δὲ δὰ ἔογηνιῖδτ ΧΡ 5,53, 
Ῥγὲπνέξέαα πιϑοδὲδ, ροσίλμθιθ, 90]]. ν. 6, Ὑ᾽ά6 δὰ Ἐ, ]. ̓ δολα»- 

᾿ ψεπδοτρέμπε, «- Ὀδαθεχ, ἐπέέέισπ, Ἐξεομ, ΧΙΨΠΠ, χά, -- Ἡλι 
ΓΛθΣ 9». ἐπέξέμπν πιασδόγιεπι ἤαγέπαο. Ἐκ ΟὨ, ΧΙΩ͂Υ, 30. Ὑιίἀο 
οὲ 81... ΧΙ, αὅ. ἐξ 5 Μδ0ο. 1Π|, δο. ᾿ 

ΠΡΩΤΟ’ ΤΌΝΟΣ, φιὶ ρνέπιμδ παδοίέμρ, Ῥνἱπιορϑηξειι, 
᾿ρΥὲπιϊψοπίμδ, Ῥτὲπεϊείνμξ. εἴ ὁκ δἀϊῃμποῖο: γ»γαῤοέριδ οὔτι, 
“αὐάδ ἰϊεοέωδ. ὍΔ, »γέπιμιδ ΤΡρμοέτι. ΜΟΙ. ΥΙ!, 1. τὰ πρω- 
τογονα) 80. ἀκρόδρυα, » Υ͂Β] γεννήματα» ἘΤΕΠΕΟΣ ἥρως, ἱσ, 

᾿ ᾿ 

΄ 



“ 

Ἃς ὡ - 

᾿ Ὁ“. ΠΟ Ὰ 

ΠΡΩΤΟΚΑΆΗΣΙΑ -- ΠΡΩΤΟΣ διγ 

ΧΥΊΠ, 14. ὃν πρωϊόγονον ὄντα τυϑηνεῖ παιδείᾳ, Βοιαϊηθ8, 
4:08 »γας οσαοέογὶα ἀπιαΐ, .ἀοοϊτῖτια ἱπα Ραϊ, 58] τπἴᾶτῖ δδρί δ η18. ἡ 
11ὰ σα. Οοπιρί, ϑὶς.. ΧΧΧΥΊΙ, 11. ᾿7σραῆλ, ὃν πρωτογόνῳ ἀμοέω- 
'σας. ἴἸβτδεῖ, ΄ιθπι ὈΥΙπιοβθηϊῖο 685ἴ})118511. Ζ]66γοΐ. πρωτο-- 
γόνων, πρώτων φανέντων. Ἰάέτα; πρωτόγονος, νέος. 

ΠΡΩΊΤΟΚΧΖΔΜ ΣΙ4, ΤΑ͂, οομνοοαξίο νοὶ οοπνοηξϑ Ῥγὲἐπο 
οέρεεπ, 2 Νίδδσο. ἘΥ͂, 11. Ὠϊδὶ ξοτίδ886 ἐδὶ Ἰδρθπάμππι οδὲ τὴν 
συρωξόκλησιν. ΑἸῚ Ἰδὲ Ἰορυτξ τὰ προιοκλίσεα, δοπιδϑδδμηε 
Ῥγοσσγεῖῖν δ. ῥγίπειαξωπι τορνὲ, σοπεέξα. Θγοξέμα δυιϑααῖ προς 
τοκούρια, ῥγέρεαπι οογατη ἀἰδροποῦδαΐ. ἡ ῸΝ ; 

ΠΡΩΤΟΚΟΎΡΠ᾽ 44, ρνέπια ἐοπβωρα. ΤΟΡ. 1, 6. Ἐδὶ 860. 
᾿σνούέμν" πρωτοκρυρίαε βιπξ ραγέσθε εἷο ἰαπα, δὲ ργέπεμπι ἐοτ- 
ἀθέων μεοιεαῖεα. ἴα Οοά. “ἴδον, Ῥετρθτασα πρωτοκυρία Ἰερίτατ. 

ΠΡΩΤΟΜΛΜΟΓῚ! 4, Ῥεέπιαδ ραξέοο αἰἱοοηιαῖί, δον πιοπἐϑ ΡΥ ὲπο 
, ὀὲρέμσι. Ὑιὰδ βΌρτα 5. κατήγορος. 

ΠΡΩΤΟΠΛΑΣΤΟΣ, φιωὶ ρνέπμε ,βοέιιο σὲ ξονμιαξιδ 
δδὲ, Ἀγέπιμδβ, ρμγύσπαμιϑ ρώγϑσιδι ϑᾶρ. ὙΠ, 1. Χ, 1. Οὐογηδηβ 

. {ἴ65. ϑέγοπι. Ὁ. 559, θ.. γ᾽ θ᾽ φαοαὰθ ϑωΐξοοτὲ 1 ἀεδ, Τοοῖδδ. δ. 
ἢ. νυ. Τ΄ 1Π, ο. ὅγ6. ΕΝ ᾿ δ τὼ ἊΝ 

ΠΡΩ͂ΤΟΣ, Ῥγέμμμιϑ, 1ἴ, ἀπέξφιεια, τ. ργαφσέριμεδ, ἈΓαθ-- 
δέαν εἰ εοέηιμδ. ἼΓΜ: ὨΠΝ, τπϑ, ὦ. Οοα. ΠΙ], ὅ. Ἐπάν. 11, 8... 
Ὧι. ἘΧ, 1. - Ἴπ|ε, ἀέξει. ἃ θαι. ΧΙ, ’6, Ναα Ἰοεσϑευηῖ. 
ἀπὲ) 8604 δ68θπι δΘΟυ τὶ 58πη1. - Ὁ, «Φ«γοξὲέξα, ὨοτΕΘῊ Ῥτορσὶν 
ἢπ}..} ΡΑσ. ΧΧΥΨΥ͂ΙΙ, 553.. πρῶτος φέλος ταῦ βασιλέως» ΡὈγαδοῖ- 
Ῥω δυιίουδ. τερ 8. Ἐοάεδηι βθηβα ριθίδηξ πρῶτος, οἵ Ε.8ἴ. 
Στύπιμιϑδ ὈΒΌΥΡΔΩΙ, 'ΝιΔ6 Ογοέέωπι οὲ Σαπιρέκπι δα ἼΟΒ. 1, 15.. 
“Οδϑξοσαπι 5} Βα ΟσΠδ ΡτῸ πομῖπθ Δρρο)]δῖῖνο, αυοάὰ - 
Ζοπσῶπει 86 ἰοπρὸ τἰ8ὲὲ Ῥγρδαίΐωπε δἰριίβοαῖ, Ὑιὰθ βαρσα ἱπ- ᾿ 
ν. ἀρχωταῖροξ. - 23, πιαῃσ. 7πο. ἴμεν. ἸΧ, 1γ. βαοτὶἢ οἴπην. 
χηδῖθιίίηυπι ογάΐ Ῥσϊπιαπι οταΐπθ. -- [35 Ῥσθῖ, μίυν, ἐδ. ἃ 
ὅδ. ΧΥ͂Ι, 15.. πρώταις. Ἰυερεοπὰ ἀπ ταύτώς. Κμέσαςμο απ0- 
406 βαθεῖ: ἐρ εἰαδιδ ἐἰϊέ6. - ἤπιτ πὴπὶ οὨ 41, τωλδ., α. Ῥδῃ,, 
ὙΠΕ,... τ᾿ Θ38ὺ ρον, σά γαοϊσὴ;, απί6. Του. ΧΈΈΕ, 11: ὅσον 
φ)δεισαν. αὐξὸν ἔπ πρώτου γ 56.. χρόνου, ηποϊαιοὶ πονογδηξ Π]]υχα 
ἐπαθ. α Ἀγπιοι ἐοπιροῦθι - Ἐπ) ἀπέγογδιεπι, ἴ0}». ΧΧΊΤΙ, δ. 
εἰς γὰρ πρῶτα (80. μέρη) πορεύσομαι, δὰ μτῖπια8 διΐπι ρματγῖθϑ 
Ὧρο. 1ἴὰ Βέοίέειδ, ΝΙ4] 6 τα Β. ]. νουῖοσθ απέγογϑωπι, 4 πθτλδπιο- 
ἄυπι 1 5βααυθαιρυθ ἐπ ἐσχατοῖς τδέκογδενι ποῖαῖ, «44. 
ὅϑγπιπι, Ἰοῦ. ΧΧΙ͂Χ, 2. κατὼ τοὺς μῆνας τοὺς πρώτους. Κ᾿ μέρ. 
ἑμαέα πιδηδός ρνέδέΐηοδ. ϑγπμπ, Ῥ8. ΟΕΥΧΨΘΤΙ, 84. δε ΧΧΥῚΙ, θ.΄ 
ἰϑγπιπε. Οοῃ. 11, 8. ἐκ πρώτης... Ῥνιωοέμδ ΒΟΉ ρα ἀθπι 
Ῥαΐαϊ ἀρχῆς, δῖ 1416. φυϊὰ,͵ γὲάο π ἤγαρπι, ἤπιε. ΟΟ. νῬ. 6. 
(Τλεοά. Ο6ῃ. 1. ο. ἐν πρώτοις, 580. χρόνοις, ῥὈΥὶπιΐε ἐεπιρογέδιδ, 
οἴ ρῥδεδίον Ἔχροπῖὶϊ ὥγμδῖμα. ], ς..). δῖγ51ὁ ἐμδέξδο, - ΠΟῚ οὔτι ἢ 
Ἰροα]ΐ, σόγϑως͵ οΥἑδπέεηι. αι, 11, ὅ, - "50 Ἴ0., σπέξᾳωμα, ἴοῦ. 
ΧΥΙΗ͂, 41. 106]. 1, 20. ζδο!. ΧΙΥ͂, 8. - ΜΟΟῚΡ οἰα]ά. ' 
ἔοραι. ρῥγίογ, Ὡ δα, ὟΠ, ά. - ὑμὴν, φαρμέ, ργίποθρᾷ. λ ϑϑῖμ, 

͵ 
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δι8. ΠΡΩΤΟΣΤΑ͂ ΤΗ͂Σ --- ΠΡΩΤΟΤΟΧΕΎΩ 

ἸΧ, 25. ἔθετο' αὐτοῖς τόπον ἐν πρώτοις τῶν κεκλημένων, δοᾶϊε 
1}}15 Ἰϑοῦπι ἱμπῖοσ ργαδοίρμοβ, 41 νοοδίϊ δγδηῖ. 1 Ῥαγ, ΧΙ, 5.1. 
πρῶτος τῶν τρίακοντα, ργαδοίρμμβ ἰηῖδι ἰσὶρίπία. Νοβδι. 
ΧΙΙ; 45. πρῶτος τῶν αϑδόντων, ργαθσοέίρειδ οδπδεῖίπη. Οὐ Ε. 

᾿Αοῖ. ΧΧΥΤΙΙ,. 17. εἴ Ὃ Τίμπι. 1,15.  Ῥαν. ΧΧΨΥΙ, 20.. ἱερεὺς 
ὃ πρῶτος, βδοδτάοβ ργακοέριιθ, Μίαάρ δὲ Εβάτ, ΥΙΙ1, 4. Ἰετθηι. 

1411, .,“2ι.. Ἑξεοῦ. ΧΧΥΠΙ, 22. μετὰ πρώτων ἡδυσμάτων, 
᾿ς σα Δ’οιδίΡο8 ργαθδίαγιεἐδοίπιδ. Αἀἂὸ πο. Ἐπ. Χ, τι. - 
γωμ : ΠΟΙΌΝ, πι880. ἔοεοι. σοη. ΧΧΧΙΠΙ͂Ι, 2. ἐποίησε ἐν πρω» 
τοῖς, 80. μέρεσι, οοἸ]οοανῖξ ἐπ ργὲπιὲδ ραγεέϊδιιθ 8. ργέπεο ἔοοο. 
Τγεαῖ, ΧΙΠΙ, 9. ἐν πρώτοις, 80. χρόνοις , ῥγέπιϊδ ἐαππιρογέδει5 ψΕ] 
ἑπξέῖο. Μίαε οὲ Ὠδαι. ΧΥ͂Π, 7. τ Ἄδρ. ΧΥΠ, 15. Ναὰ. ΤΙ, 
5. τ οτ. ΧΥ͂, 5. . Ρασ. ΧΙ, 6. ἐν πρώτοις, ρῥγέπιμα. Ἰοὺ. ΧΥ͂, 
Ὁ. μὴ πρῶτος ἄνθρωπων ἐγενήϑης ; Ἀσπὶ Ὀτΐτηυ8 Βοπιξηυπν 

, δῖυϑ 687 Ροϊεβῖ οτίδηιν Ὠΐο Νρρολόρα πρῶτος ΔΟΟΙ͂ΡΙ Ρτὸ οοπ- 
Ῥαταιῖῖνο πρότερος, εἴ βυρδυάίτὶ ρτδθροβίεῖο πρὸ, ἢοο δδηβᾷ: 

᾿Χαπὶ ῥτϊὰ5 αυδπὶ Πουμΐμ 68, νοὶ] πο Βομιΐπθδ Ὠδίτβ 65 ἢ Ὅοπξ, 
3 86πι, ΧΙΧ, 20. δὲ ῥχὸ νοσδὲβ πρότερος παντὸς οἴκου ᾿Ϊ]ωσὴφ 
4111 βαθεῖ πρῶτος π. ο. 1. ϑῖο Δάνογθιυπι πρῶτον Ρτὸ πρότερον 
ὈβΌτγραῖ ““γέϑιορῆ. ἴπ «Α(“ν. ν. άδο. Οοπξ, Ζ,ες. Ν. Τ'. 5. Ἡ. ν. 
᾿Αἀάε Τλεοάοέ. Ζαοῖ. ἹΨ᾿, γ. - ἜΛΘ 23, ϑσοώπαδιοχε ἐδ 
»μϑ ργέπμεπι. ϑγπιπι. οἵ. οἱ λουποὶ [68.. ΙΧ. 1, πρῶτος Ῥτο πρώ- 
τον. - ὈΣ ὉὗΜἢ ἔσο. ]Ι͂όγοα. ΧΧΥ͂, τ. - θη, ἐπεξζωπι, 
Απιοβ. ΥἹΙ, 6. τὲ πρῶτα μύρα. ρνγαδοέαγιἐξδδίπια μπφιοπέα. -- 
᾿Ξ υιϑη, δογέρεμηι, ὁαεαγαΐίμπι, Τα. Χ, 41. 660. οοἀ. Οέδ. τὰ 
πρῶτα. Τιερίδδ6 ν᾽ ἀδητον γυυμκ. -- ῦω, ἐογέΐωσ. Ἐμ1 ἢ, ΨΙΠ, 
9. δὶ Ιοσο πρωτῳ τεροπδιάυπι εβῇ τρίτῳ. -ὀ ὌΞΩ, οδθδαξέο, 
Τὸν. ΧΧΙΠΙΙ, ι1. τῆς πρώτης 86ρ. ςοὐ. Ζ᾽αξίο, ϑεὰ δοτὶ- 
Ῥβογυπῖ βἶπο ἀύθ]ο τῆς πρώτης τῶν σαββάτων, αὖ. «412ἀ. Ἰερὶ- 
ἴατ. - που, ἐσγῴέμδ.' δὰ, Χ, 1. Β6ο. οοἄ. Ολέε:. Ὑιᾶο δὰ 
Ἀ.. 1. οαϊε.. Ἀοπι. - Ῥ͵Ο]. ϑὲσ. ἘΔῚ πρῶτορ ἃ πϑροίο ἀἰδιϊηροϊλιύτ, 

ὙΠ δὲ ὥρηπν δἰραϊβοαῖ. ᾿' : 
ΠΡΩΤΟΣΤΆ' ΤΗΣ, φιὲ ρμνέπιο ]οθο. δέαέ, απέεεέρηα- 

“ χερϑι Δ, Ραγαΐμδ. ἼοὈ. ΧΥ͂, λά: σερατηγὸς πέρωτοσεάτης, 
ἄυχ απέεϑίσπαρθ. ΤΙ] υϑταμ ἀα δβὲ Βδδο νϑιβὶο 6 ᾿ΐηβθιδ ἃγ8- 

Ὀῖςα, ἰὰ 4υὰ λίρ. ὀκοοίζοτα, Ῥγαφούίριετε 6886, Ἀγέπιαδ ἔθη γ6 

μοῖαϊ, Ζ65. ξαΐ. πρωτοστάτης γ Ργίποορθ, Ἡδεγοῖ.. πρωτοστά- 
τῆς. ὁ πρῶτος τίαρὼ τὸ κέρας τῆς παρατάξεως τεταγμένος. Οοπέ, 
ϑωξοογὶ ΤΠ68. Τ' ΤΊ, Ῥ. 707. ἈΝΕΝ στον ΔΑΝ οι 

ΠΡΩΤΌΤΟ᾽ ἈΕΙΩΑ͂, ΤΑ, ρνἱπιορεηεέμγα, ργένερία δ6ὰ 
δι. ρνπιοροηέξογωπι. ὈΔ155, άθαι, θη. ΧΧΥ͂, 32. 55. 84. 
ΧΧΥΤΙΙ͂, 36. ΕΣ ΜΞ Ν 

ΠΡΩΤΟΥΟΧΖΣΎ , ρνιπιοροηξέμτα ζαοίο, τὲ ργέπιοα 
δεπέξωπι οἤενο. Ἃ55 ῬΙΒ. Ὥρας, ΧΧΙ, 16. δὶ ρνέπιορ εηϊίμγασ 
»νὲριίίορία ἐνέδμογα ποιαῖ. Αἴ. Τιον. ΧΧΥΤΙ, 46. πρωτὺτο- 
κευϑήσεταν, μὲ ργἱπιοσεηζέτπι 6767 οέτω, ᾿ 
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- ΠΡΩΤΟΤΌΚΕΩ -- ΄ ΠΤΑΡΜΟ ΣΟ δι 
τ ΠΡΩΤΟΤΟΚΕΩ,. Ῥγέπιμτα Ῥαγίο, γέπιμγε,, δγιξέον, ἃ ᾿ 

πρωτοτόκος , ψμᾶδ μγέπιην ραρογέ. ὍΣ. ἨρΏ. ἴοσεωι, ΤΥ, 
31. - δὴν Ρίατ, ἔοδιι, ἐαρέαπίθδ. ἃ ὅδια, ΨΙ, γ. το. δύο 
βόας πρωτοτοκούσας. 1ᾶθο 5ἷς ἐγδπβευοσυοῖ ,» 4υ͵ἱὰ ἴ41]68 νδα- 

ἑ᾿ΩΟΒΘ δά χεβ δδοχδβ ἐπωύσνω ΤΩΔΧΊΩΛΘ ἘΘΠΊΒΕΝ 80] Ρδιῖ. γ. 
Βοαυοπεῖα:. 

ΠΡΩΤΟΤΟ’ ΧΙΑ͂; ; γιὰ 1, 4. πραικονόκείοι γ, ἐμϑ ργἱπιοσδὰ 
γιξέογεστι. ΤΥὙ123. Ἰρεαῖ, ΧΧΤ, 17. 1 ἀν 1. Οοχιξ,. Ηερτ.. 
ΧΙ], 16. ! 

᾿ ΠΡΩ ΤΟΤΟΚᾺ] 4, Βρἐπιοβονιδεα. τ 155. “4. Ο6ῃ- 
ΧΧΥ, “βά.... 

ΠΡΩΤΌῸ’ ΤΌΚΟΣ, Ρτυποβορξειιδ. “58 , Ἰάδι. ,Ὅκη; ΤΥ, 
ά, Χ, .5. ΧΧΉῊΙ,. ας Θὲ ΑἸ 51 ̓ βαερίῃμβ. -- ΕΡΣΥ Ἀν ἔπιο διὲς 
ἐωώγα. 'Ὅ εε. ΧΧΨΥ͂,. 51. ἀπόδου μθὲ σήμεροκ τὰ πρωτύτοκα σου, 
50}),᾽ γενψημαΐα, νϑυᾶο ποδὶ Βοάϊο ἐυ8 Ῥνἐπιοροηίέαγαα,. 
Ὠϑαῖ. ΧΊΙ; ι7..τοὸ πρωκότοκα (δβοὶ]. γεννήματα) τῶν βοῶν. ρῥγέ-. 
"ποροπεέοα ζοσέμδ. θοὰα. Ὑιάθ οἕ Ὅδας, ΧΙ, 45, οἱ οοπέ, ᾿ 
1. Βο6. Ἐϊέρο. ἄν. Ῥ. 85.. - ὈΡΣΣ ἔοεια. ρῥγέπιοροηϊέα. 
54. ΧΙΝ, 80. - 592, Βοοΐνιε,, ποπιδῶ ὉΣΡΐδ. 1 Ρᾶτ. 11, 
58. Σ, Ἔροταπε “153. - ΠΡ 395 μίυτ. ργέπιείαε. Ἐποοῖ. ΧΙΠΥ͂, 
50. - ρα; οπιϊπαέέο. ἃ Ῥαι. ΧΧΥῚ, 68. Τια, ἐσϑηβιυ]οταπεν᾽ 
4038 δρυὰ Ἡ οθγαθοϑ. ΡεΙ πο ΡΘΗ: ρεϊμοιρϑίιπι Οδτληεραμς ἴπ 
1δην18. -- 9.5, ἀρογέΐο, 801}. νμέναδ, απδς6, ἔοτπν]α ἀ6᾽ ργέ-' 
γπορδηέμγα βδορὶτὰΒ ἰῃ Ὗ. Ἑ. δἀβίροίωτ, Εχοά. ΧΧΧΊΨ, 10. 
20." “«- γόρδ.} οαρμῖ, 1 Ῥας. Υ, 12. - ἸμἪ, Ὀγέπιμδ. Θδῃ.. 
ΧΧΥ, 5, 

, Η͂ΤΑΙ ΣΜΑ ), οἥάηποῖο,' ἰαρϑεια, Ῥγοδαροέο, δασιϑ, οα-. 
ἤαπιξέαθ-, Ῥγορτῖθ: οἱπι ρεάϊθ9 ἰαρζαξ αὔτ ἀδὲὲ οὔῥονιάϊομίο ἐπι- 
Ῥὲπιερνέμτ. ΕΔ, μίαρα,. 1 ὅδ. ὟΙ, ά. ' 

ΠΤΩ41 ς΄, οβοπάο, ἱἐπιρίπρο, θοοο, οαάο, ἱπέσγοξαϊο, 
ἐγγέέμϑ δέπι νοὶ ὸ, ἐναπαδοῦ. ἡνωπ ἢ ΗΠΡΒ. ἐπερέπσογα αοίο.. 
ϑγπιπι, Ἐ5. 1 ΧΤΠ, 9. .- 33. ἢ ϑδ. ΙΥ͂, 3, ἔπταισεν ἀνὴρ: 
᾿Ιαραὴλ ἐνώπιον ἀλλοφύλων, δαθαμπξιν Τετδιτδο ἃ Ῥῃμιβεῖαθο. 
ἦδ.. Μιὰθ δὲ α ὅδπι. ΥΕ, 10.. 2 ὅδ. Π,.1». Χ, 16. - Ὁρ 
ΝΙρΒ. δ. ἐδαφμεον. Ὥρα, ΨΠΙ,. 25. μή ποτὲ πταίσης. διὰ 
τοῦτο; η6 ἐπιρίηραδ 'νεὶ 'ρδοοθα ῃᾧτορῖος Βοο. Οομξ, ϑίτ, 
ΧΧΧΎΥ͂ΤΙ, 16. οἵ 166. 17, 10. ΗΙ, ἃ. Ἠδογοῖι. πταίξε “«ἰπεδι, 
εἐκωρεάνει. δὲν, 11, 8.. οὐ μὴ πταίση ὁ μιρθὺς ὑμῶν, ἈΘαυΔ-, 
φυάον ἱπεδραίάογέε τθσοθϑ' ψϑϑῖσα. 2 Νίδοο. ΧΙ, 17. διὰ τὴν 
αἰφνίδεον τῶν ἐντιπάλον ἀφασίαν (1666 ἄφιξιν. ΨΙάο 8. ἀφασία.) 
ἐπταικως. ῬτορῖοΣ τορϑείππαι δἀνοτδαυοσυαι δἀνδοξζιηι. 6α- 
“ὁη8.. εσγοΐ. ἐπταικοὶς ( ϑῖο Φηϊαι Ἰεξοτιάτπι 6Χ δωίαα οὲ 
.1,65..: Ονγ δὲ Δἴ, Βρεπι. Ῥχο ἐπτωκαὶρ), σφβλεῖς » ἢ πεπτωκῶως. 
Ἰάϑαι: ἐπταικότα, πεσόντα. 

ΠΤΙΑΡΙΜΟΙ Σ, οἰονγηια έο, ἜΞΕΣ ΠΌΡΏν., ἰάδπις 
“44. εἰ 1 χΧ ΤΟΡ. Χὥ,, 10. οὐ τὰν λῃ δἰ ρυϊαχὶ ᾿οὐμείχυοιο 
δοοορῖῖ,, δῦ “Ζ εἰραίωε, 

- 



. Ψ1,2.2, Ταρίο, δροἰέρ. Νῖαὶ. 111, 8. εἰ πεερνεεῖ ἄνθρωπος θεῦν; ᾿ 
Γ΄ διότε ὑμεῖς πεερνίζετέ μὲ; Ὧστὰι ἀπᾶθας Ὠοπιο ΤΠ δυπὶ αἰγαιων 

.Κ 

. 

ΦΨ᾽ 4 ΄ 

« 

5 ὉὋῸὋΠΊΕΛΔΞ'Α -- ΠΤΕΡΟΝ :ς 

- ΠΤΕΔΈΕ" ΔΑ. εἶπειδ.ο ἉΛῪΠ, ἐδαάα., Ρέηξιδ. “ἀφεέϊ, ὄγπεπε: 
1168. ΧΙ,Τ, 19. 1π 2,8. Μανολ. πιαὶὸ πιελαία 5οεϊ δέζειτ, 

ΠΤΕΙ͂ΡΝΑ͂, σοαἷκ, σοαίοαπεια. Ῥρν. Ὅδα. ΠΠ᾿, ,χ8. 
ὙΧΨΥ, 6. ΧῚ Υ͂Χ, 15. οἵ αἱἱθὲ. Ρε. ΧΟΥΪΠ, 6. ν᾽) ἀνομία τῆς 
πτέρνης μου, ἰπίᾳυϊῖαδ νἐέαθ τάεδθ, ΝΝδπι Ὡ}9" ᾳυαπάοηιια Ὡδυτ- 
Ῥαΐυν ἀφ γαξέοηδ νέέαθ. ἔίεεγολ. πτέρνης») τῆς πορείας. τοῦ' 
βίου. ίάο ᾳφυοᾳιο 7ΤὝσοαογεξιωπ. δὰ Ῥε..]. 1. δι. 1, 8, ἐν 
πτέρναις τῶν ποιμνίων, δοήτιογα “δεέξρέα Βτθρ 15. - ΞΡ τη βη, 
δαρρίαπέαπαο. Ἰετοπι. ΤΧ, 4. -- ἸΣ, ζαίωμδ. ἴοΒ. ΧΧΙΠΪ, 1ὅ. 

᾿ϑϑηβδυπι οτδιϊομΐδ Ῥοῖϊος 4υδηι δι᾽ρηϊῇβοαιίοηδπι ῥτορτίδηι 
ψουδὶ Βόῦτ. ὀχρτιαβϑοσθηῖ. “7αδὲμα σοῖο Οὐοπιπιεπέ. Ὁ. 290, 
διιϑρίοδεμγ. πλευραῖς ὕτο πτέρναις οΟἾἶαι δοτίρίιπι ἔα1856. 

ΠΥΡΡΝ]ΖΩ,, οαἴοο ρείο οὲ ζογέο, εἰρρέαπέο, 1ξῖ. αἰφοία 
»ίο, αοέοεα οἰγαιεπινσηπΐο, ἐπέμρέαπι ζαεία. δὴν. σε. ΧΧΎΥΠΗ, 
56. ἐπεέρνικε γαρ μὲ ἤδη δεύτερον τοῦτο, ἴδιαν. δδουπ δ - υἱοθ 
εἰσίορο τὸ οἰγοιπνοηδέ. ϑιεέώαθ ἐκ Ἰῤαοάογείο αἃ Ῥβαΐωι. ΧΙ, 
Ρ. 5696. πεέρνα ὃ δόλορ καὶ ἢ ἐπιβουλή. καὶ πτερνίζω. το κατα: 
βάλλω. ἐκ μεταφορᾶς τῶν περὶ τάχους ἀγωνιζομένων. καὶ πεέρ' 
γῇ τοὺς συνθέοντας προσπταΐειν ὑμοῦ καὶ πίπτειν μηχανωμένους. 
Ἵμερε μηχανωμένων εχ Ὑλεοάογαίο. Ἑάδαι φῬτοδαιίοπλδ 1000 
ψογθα 6 Οδπ68. ). 6. δΔἀάδυοῖα δἰαϊξαι δυθίαπρίι. Τεσϑαι, ΙΧ, 4. 
σὰς ἀδελφὸς πτέρνῃ πτερνιεῖ, καὶ πᾶς φίλος δολίως ᾿ποθεύσεται, 
Οτηηΐβ ἔγαϊδυ σαίοδπθο δωρρίαπέαδέξ, οἵ οὐπῖ5 δῖοι ἀ0}059 
᾿ΦΙΙΡΌ]ΔΡ τ, οεγοῖ. πτεερνεεῖ, παγιδεύσει. Ἀδοῖε τα διρέοσνια 
“ΖΆάοο. Τ΄ 11. ». 884. ρτο παγιδεύεε, ὨδΒο4ι6 ἀπιρηδειίοπεαι 

᾿ς Ξτπιᾶῖ Ζ6ᾳ. Ογν δ 2Μ5. Βνοπι. Ὁδὶ Ῥατίϊον παγιδεύσεε Ἰορίξυτ. 
Ἠοϑ. ΧΤΙ, 5. ἐν τῇ κοιλίᾳ ἐπεέρκεσε τον ἀδελφὸν αὐτοῦ, ἴπι Ὀἴστο 
διρρίαπεανὲξ ἔταῖτοιν ϑυυπι. ἰθεγοῖ, ἐπτέρνεσεν, ἐασκέλεαεν. -- 

ανγεῶ γοβ ψοτὸ Βοὺ ἔδοευθ δυάοϑεῖβ. Ῥσο 3 Ἰθροτιαμῖ 2», 
δυῖϊ ρυϊτρτυμῖ, ν»Ὲρ ᾿άδηιν βἰρηλἤοδτο ααοα 585... 51 π ὦ δέος 
53 -ἰ ,ῳ9. σοῦ. 245. ἴῃ Ῥγορλ, πτερκίζετε, καταπατεῖτε, 
ἀτιμάζετεν, ὑβρίζετε. Ἡδεγοαλ. πεερνίζεε, ἀπατᾷ)» συναρπαζει, 
αἀτέμάξει, ὑβρίξει. ϑιρέααα: πτερνίζες, ἀπατᾷ. ἤ λακτίζει. 

ΠΤΕΡΝΙΣΗΟΣΣ, εμρρἑαμιαείο, ἀεοορέϊο, αοὐμα, ἔγαιω. 
ἈΡ. οαἶκ. Ῥε, ΧΙν, 10. ἐμεγάλυνεν ἐπ᾿ ἐμὲ περρνεσμὸν, ταᾷβυδε 
δβνθγδιι8 τὴ6 ἔθος ἐηδέαξαδ, ν 6] δἄταοδυπι αὶ ἐηδεάϊαιαβ εεϊ. 
1... Ογν μὲ 1475. Βνεηι. εἰ Ῥῥανονγίπ. πεερνισμὸν, ἐποβουλὴν, 
δόλον, κατασκευήν. Τμ ὁ. δοττίροηάἀιε Ζεογοῖέιϑ ν.- πτερνιαμὸν, 
δὲ γιῸ ἐπέβουλον τεροποήάυπι ἐπεβουλὴν, αμϑοιπααπιοάπηι εἰ 
εκ οθηϊθοίιτα 118 Ἰορϑηάμπι οορβεὲ ϑωῤοόγέα Ἴμε6. Τ, 1], Ρ. 
δὃ). - ΠΒΡ᾿, ζγαμδ, 2 Ἄερ. ΣΧ, 9. ᾿᾽]Ιοὺ ἐποίησεν. ἐν πτερνισμῷν 
Το ἀοἷο ἔδοϊξ. ΤΣ 

ΠΤΙΕΡΟΝ, αἴα, ρόππα, ρέμπια. Ἰλὶαῖνιτ 4φαδϑὶ πετερῦν, 
δ πέεομαι, Ψοέο, ἣλ, ἴῃ ρα, ,.1 Ολαϊά. Ὁ δι. ΨΊ, 4. 6. - 22. 
δγπιπι, ον, ΧΧΧΙΧ, 15, - ΠΧ, ρέιαπα,. σν, 19 χθὲ Οραξςς 

τ 



- “ν ΒΝ :-: -.-- Ἢ Ἕ . ν. ει. κ᾿ -.« ὡς 

. 

ΠΤΕΡΟΦΥΣΩ -- ΠΤΕΡΣ δ δδι 

υοϊδία ἰὴ ν᾿. πτίλον. - ἢ,5., νοζαέωφ. “ “ἴφι, ὄγπιπι: Τοῦ, Ὑ,, σε: 
Ἐοσπι)86 δχέοζέεχο αἴας οἱ οἶδναγα νοϊαέμηι ρατυΐα ἀἰ δειιῃ, 

.᾿ ΠΤΕΡΟΦΎΥΕΒ' Ὡ, αἰαθ δεὰ ρεπῆαδ ρεούμοο, ροβηφ6 πρὶλξ 
παδομπέμγ, ρέωμπιεδοο. Ἄ;δὶ 9. ἀδοσπαῖο αἰΐδ. ἴε8. ΧῈ, 81. Ἠϊπο 
πτεροφυὴς δριιὰ δίαέοπ. οέϊξ, 11. 166. Εἰ. εἰ πτερόφυεος δολοί. 
Αἀνέδέδρα. Ἐφιΐέ, γ. χ84), ον ἀπὰς ὦ 
ΠΤΕΡΎΓΙΟΝ, αἶα, ρέππαο ρέδοίεπι, ογα οὲ ἐκέρεπχξέαϑ. 

}αϊ δ. ἡ35. Ναα). ΧΥ͂, 36. κράσπεδα ἐπὲ τὰ πτερύγια τῶν ἱμα-- 
τίων αὐτῶν, Βιιῦτὶαδ δὰ ογαδ νδβιϊῃθῃζοτι δθοταμμ. Ὑ᾽ ά6. 
εἰ Ἀυ1}. 111,9. 1 ὅδ. ΧΥ͂, 27. ΧΧΙΨ, δ. (αϑὲ 7οδορἤκι Α͂. 7. 
ΥΙ, 15, 4. τὴν πτέρυγα Βαῦεῖ). Οέοδδ. ἴῃ Οοέαξ. πτερύγια, 
φάρσια τῶν ἱματίων. Οομῖ, Αρε. 11, χ1ὅ. ὯὉ1 η359 τοδάϊταν τὸ, ᾿ 
ἄκρον. 810 οἱ δρυὰ ᾿Ξ “δγοῖλ. πτερύγια ἰπῖθε 4116 δυῃῖ τὸ ἄκρα 
τῶν ἱματέων. Αρυά δυπάσιῃ πεέρυγες οἴϊαπι ἐσ ρομαηξοΣ μέρος- 
χιτῶνος. τὰ περὶ τὸ κράσπεδα. ἸΤυλοοθδηίυς δἰέατι πεερά. 1ἀ θαι 
Ἡδαγοϊίεδ: Θεεταλικὰ πτερά, τοῦτο εἴρηταν διὰ τὰ πεέρυγας. 
ἔχειν. τὰς Θετταλικας χλαμύδαρ. πεέρυχες δὲ καλοῦνκαι αἱ ἑκαε δ» 

͵ 

ρωϑὲν γωνίαι διὰ τὸ ἐοικέναι πτέρυξι. Οοπέ. βοηξγογέωπι, ἢ 
Νυπι, ΧΥ, 36. ϑαῤπιαδέεεην δὰ Τογέμδέξαπεπι 6 Ρα ἐἐἑο Ἡ. 111. 
δέ, οἵ δγαωπέμπι δ ν“ϑαξέέμ δαφογα. δ»... Ἀν. 1]. ο. δ. 6. 
4γ0. δ. ΕΧ, 26. ἀπὸ πτερυγίον, Ὁ 814 δῖνθ' αΚ, πιπο σιξἐξέαγὲ. 
Οοπξ, Τραεοίϊξ «ἀν. δαον. μῸ. Ὑ1Π1. ο. 2. Ὁ. 129. ΑΔᾷὰρ. “φμί 
100. ΧΧΧΊΧ, 15, εὖν. ἘπεοΒ. ΧΥῚ, δ, « ΒΟ, ρέππαθ ρμὲβ 
δούμεπι. 1,6ν, ΧΙ, 9.10. ουιϊ. ΧΙΨΥ͂, 9.10.- Ῥάπδθ ρῥἰβούσμι δμ δ᾽ 

. 2... 8146 ἀνίιι. 860. δέπιοη ἐδ Ὑ92Ό οτῖαπι δδξ οχ σῃδιῶ. ἢ2Ὁς: 
(δὲ ἼΒΝ., αἶᾳ, αἰ ὭΧΌ, διέγοιεδέαδ. «1), Ἐποᾶ, ΧΧΥΤΙ, 6... 

. ἩΤΕΑῬΎΞΕΞ, ᾿άθπι, θὲ πιδερμοτῖοα ρϑέμσῃ, ϑε: ΡΩ. 10.1.0... 
θ. - η39. 2 88. Χ ΧΙ, 11. ἐπὶ πεερυγων ἀνέμων, ἴῃ αἰίδ ψφη»-. 
δον. Ὗιάρ οἱ 8. ΧΥ]Ι, 12. ΟἸΠ, 4, οῦ. ΣΧΧΎΥ͂Τ]ΙΙ, ὅ. ἐπὰ 
πτερύγων τῆς γῆς, ἴθ θαεγοπιδέαεέδιις 5. Ξιπέδια λοττα. Υἰὰᾳ οἷς 
ΤΟΡΟΧΧΧΥΨΠΗΙ, 5.168. ΧῚ, 12. Εδεοῦ. 11,3. ΡῬα. ΟΧΧΧΨΩΙ, ὃ. 
ἐὰν ἀναλάβοιμε τὰς πτέρυχάς. μου και ὄρθρον... εἰ ἰανατοία 4149 
χλθ 88 γϑυδὺϑ ουιθηΐοι, Τρ ΧΥΤΙΙ, ,, οὐαὶ χῆς πλοίων πεέρυχερ-. 
γδὶ ἰυχέα Οοπιρῖ. πεερύγων» νὰ6 ἴθιτδε παρέμπι αἰαίαγωπις 
Οοηξ. δά . ].-24ο. Ηαφαδεπι, ἐὰ βἰδὲ, Ἰροπι, ΟἹ. Ὑ. ρ. 566... ος 
Ο. ΥἹ..». 805. ϑυῃῖ δυέονβ γχεανδν αἰασέφο, πανοδ ἐπδίγωοίασθ 
φοΐῥα ἴδυῖ γοπιέθ. ιάς Οαηέον, δὰ 7, γοαρᾷν. ν- 23.), 4)δ6 δ]ΐ:ϑῆ 
οἴἴδη)͵ αέανγπι (δ᾽Ά 44 Φρορογέ, Ἰιὺ. 1Χ. ἘΠ. 6. ν..47.} πιφιιΐπθ 
νεπίππς, Εἰ ωδέαιλέμο δὰ 1]. α΄. ν. άϑο. ἀρχὴ δὲ γέγονε τοῦ. τε ἐροὶ 
νηὸς καὶ τὰ ἱστία ζέγασθαι. διαπεεάννυνται γὰρ κἀὶ ὠκύτητος. 
εἰσιν αἴτια, ὥσπερ πεερὰ τοῖς πτηνοῖς. οὕτω καὶ αὐτὼ ταῖς ναγσί, 
ψιάὰθ "Ἴαδϑαδιπε Ἰ. οἱ φ. 505. ὁθᾳυ. οἱ ϑοῤῥαορεγὶ Οοπεπι, δ᾿ πιωπο 
Ἡοάρὶρηὶ ρὲωπιῦσο Ρ. νιά. ΝΑ]. 1, 2. ἥλιορ δικαιοσύνης, καὶ 
ὅᾳαιρ ἐν ταῖς πεέρυξιν αὐτρῦ, 501 ἰτιδεῖεῖδο εἰ δαμδῖῖο ἀπ αξέα οἷν 
γαάῥίο εἰυο. Ορπέ, δὰ Ἐ, 1, Ὠδγίηρὶὲ Οὐδ6. δαὺν." Ῥατι, Το Ὁ; " 
λγ5. δα". - ἯΞΣ, ρμίαπέα. Ἐπεοῖ, [, 7. ἐλαφραὶ αἱ πτέρυγες 
ϑυεῶν. Ῥζοὸ 35 Ἰρβόσαπε η55, δὺς ρμοίίιδ.:}λὁοο πνέρυγες ξβρον 

! ᾿ 
. νι 



δ. ὲὼν: ΠΤΕΡΡΥΣ - ΠΤΗΣΣΩ 
πϑηδθιι ὁεὲ πτέρναι ῬτΟ πόϑες. - ὙΧ5, εσίηεέλα. ἘΠ. 1, ́ . 
ἘἈστυϊοτυπὲ δὰ "Χ3, νοξανέξ. - ὥχδγ, σαρωξ.. ἙπΕΟΝ, 1, 22, - 
ΠΡῸΡ, οφυάπια. Ἐχοοδ. ΧΧΙ͂Χ, 4. Ῥγδδῖογθ Ἰορίξις Ἐσθοὶ, 
Ἱ, 7. ὍΒΙ1 νιδοῖαν σϑβροπάογθ μοῦτ. δὴν. Αὐτὰρ, δ΄ξς ποῖδι 

ἡεεείπάγθ, σοΐσγεπι 6466, αὐἷὶὰ ἤρυτδ οΟἰτοῦϊατῖ8 δ6ὰ χοϊππᾶε 
δεῖ δὰ πιοΐῖτιπι ορἐϊδδὲπια,, ὁ6Ἰουγίπηδηι6 πιον ΘΓ, 

- Α’'!ΧΩΝ ΤΗ͂Σ ΠΤΕΙ͂ΡΥΓΑ͂Σ, δαδοηε αἷας, αἶαΐμε: 
4555 Ὁ95,, οπιέπμα αἰαγεπι. ΟΟἘ 6]. Χ, 20. 

.ι ΠΊΤΕΡΥ͂ ΣΣΟΙΜΑ], αἷαδ πιονδο, αὐὲδ δέγορο.. Ῥνὼπ ἨΠΡΕ, 
ἃ ῬῸΪΔ., οδοιιέον', ἴῖ, οοπείπο. Ἐσδομ. ΤΗ, χ5. πεερύγων τῶν 
δώων πεερυσσόμένων, 8186 δἰ] παν 4666 πεέμο δοηδη ὁηιέδε: 
ὯῚ πεερύσσεσθαιε Δροτῖο ἡοῖδὶ οἰΐο {εγγο, Ῥταοϑῖοτθα Ἰϑρίτυτ 
ἦπ εοάσδπι βἱρηϊβοαῖυ Ἐοοῖ. 1, 45. 8660. οοᾶ, 7αἱ. τιῦτι Ὡ1}1] 
ῬΙῸ δὰ νοοϑ 1π τοχίω ἈθΡτ. Ἰορίτοτ, Τθ1ἀ. ν, 584. πτερύσσεσθαι 
δεο. οὐ. “[1ἀ, αἰὲδ ττιὶθυϊζαν, τὲ το] 1401 ΠΡ τὶ πορεύεσϑαν ὨΡΘαῖ. 
εκ, Ογνιὲ 24,8. Βνενι. πεερύσσεται, ταῖς πτέρυξε τὸν ἀέρα 
πλήττει, ἡ τὸς πτέρυγας κινεῖ. - 

ἩΤΕΡΩΤΟΙΣ, αἰαΐως, ροηπαΐμδ. ἢ)", αἷα. Οθῃ. Ἱ, 21. 
πεχεινὸν πτερωτὸν, νοΐτποτο αἰαέμσπ. Ὑὶᾶο δὲ Ῥ6. ΤἝΧΧΥΤΙ, 52. 
ΟΧΙΥ͂ΠΙ, το. θαι, ΤΥ, 17. παντὸς ὀρνέου πεερωτοῦγ ουϊῃ2- 

, Ψὶβ5 ανίε δἱαῖδο.᾽ Αἀάο ϑγηιηὶμ, 196. ΧΥ ΤΠ, 1. 0Ὁ] νἐ 6 οηἐ- 
“7άκμο. δὲ δυρτα. 8. ̓ ν. πτέρυξ. -- Ὡ25 ΡΞ», αἀοπιέπμδα αἰαθ. Ῥτον. 
δ᾽. ἐκεείνονταυ δίκτυα πεερωτοῖφ,), 50. θρνέοες, ΟΧΡΘυ ἀπηϊογ 

ποῦδ φοϊωμονέδωδ. “,φμ, ΟΟΒ6]. Χ, 20. Ἡεεγεῖ. πεερωτοῖς, πετει" 
ψοῖς. Ἑᾶεανι πτορωτὸς, ἀναπτερωθείς. «5, ρἑαπέα. Ἐς 60 Ἐ. 1, 
σ. πτερωτοὶ οἱ πόδες αὐτῶν. Τιεροτανξ' ΟΠ Ἢ 539... τ ΜΡ, γος 
ζΖαείδε. 2596. :Οεη. ΥἼ, τά. πτερωτὸν» 4086 νοΣ ἴδπιθη ϑολαγς 
ἠοηδογρίο ροιΐοκ βετείποτε νἱάοῦαε δᾶ υἹεϊαναιν Βαΐτιο νϑσβίου!ὲ 
γοχδϑὺπί η55: ΟΥ̓Δ, σέ. έοορλογὲ δὰ ἢ.}. - : 
ὦν ΗΠ ΝΟΣ, 10" (νοϊατὶ τὸ κεῆνος. «41. τὸ πτηνὸν εχ 

“πεταμὰι:), νψοίμογος νοἐαέέε. Ἡὥτὶ ργώμπα. “ἴφι. 100. Ψ, γ. πτή- 
, φδϑυῤ ΒΘΏΙ, ' ϑυγιηκιαοΐμο 10. πετεινὸν, ηποά ἔκανες δϑειῖϑηῦζαθ 

οὔταιι, ἀαΐ νυ ἀθ ἀνέ, δρϑοίδι τον γαραοὲ Ἰπτολδῥαπε, ΟΟΕ, 
Ἡ οδαοέο δερρίοπιι Ζ6α. δοῦν. Ὁ. 2268. ἢ 
ἜΤΙ Π ΤῊ ΞΊΣ., οσπεϑορνιαεέο, βανονς ᾿ ΠΡ, ἰᾶθιθ. “4. 

γιπι. Τλοοά. Ῥτον. ΧΥΙΠΠΙ, γι. Αγ ἰϑέοεοί. ἀθ6. τινα δὲέβει5, ον 
137). ἀφωνίαν ἐργαζεταν καὶ πτῆξιν.. Τ)ϑεϊάδτατυν Βαθὸ νὸχ 1ὰ 
Τιοχῖς 18." . 
." ΠΤΗΪΣΣΩ, ἐέπιδο, πιδέι ἐγορέαϊο, πιθέμε οσσοῦεο γπθ; ἘΣ Οτν 
Ἡ Ρ. δορονόδοσι" .α(Δ. Τοῦ. ΧΧΧΥΤΠΠ, 80. ἔπτηξεν, ὉὈῚ ἔοτ- 
4586 Ἰὸροπᾶαπι ἐδ ἔπηξὲγ 48 Ψοοδ' το] Τπεἴ,. πϑὲ δσηξ, 80 
Ῥοδ6 οοῃνδηΐς σοοὶ δεργαῖσαθ. ΨιΔο Βορτᾷ 85. πήγνυμο. ινοῪΤο 
για γι ἀϑῖτιν 1ερ΄586 ἔταξε, ηπαοὰ δείατν᾿ πὲ Οοποονάδητίδβ σϑῖτ- 
ἅπι. Μεασεξάονρ)μδ οὐπῖτα. ἰὼ Ομνὲδ' βοχαρὶ. ἐπ 7οῦτπε Ρ. 100. 
ὁ οοἄ, 3γ». οάϊοϊ- Ἰερ ἐπι ἀντῆ δαδρ ςΘεῸΣ ἐξέτηξεν, ἃ σευβο ἐκ- 
τήκω. .- Ἴ, ἐγόπιοι ϑγημπ, 00. ΧΧΧΥΉΗ,, λν πτήσσει ἢ καρ- 
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δία μου, πηισέμ ἐγορἑααξ ΠΣ τστιτα, ϑυξααϑὲ πἰτήσδεε! ἀτοντνομ: ᾿ 
- τηη, Ῥαηρον. 4 Ἀερ. ΧΙΧ, 46. ἔπτηξαν καὶ κατησχυνθησαν; 
εἰπιεγμπξ δὲ Ῥυδοξαοιὶ δαπξ, Οοηξ, Τοῦ. ΧΧΧΥΠΙ, ἐγ. υἱὲ 
ἔπτηξαν δοάθπι δε π8ι Ἰορίτητδ, ἴπ ἴαχία μοι ᾿δδτ. 8181] ριο 
δου νόσρο σοροσϊτοσ, οογοῖ, ἔπτηξαν, ἐχρύβησαν,᾿ 'ἔπεαανὰ 
ἐφοβύϑησαν. σαϊρο Βἰο ΔΡ ἔπεσαν πονᾶ ρίοβδβα ἱποῖρὶῖ. δ84᾽ 
ψοοσδ ἐϊ]]ὰπὶ Ὡπᾶ οὐ βεαποηεῖ βδάδυο κὺ ἔπτηξαν ΘΧΡΟΏΡΓΘ,: 
ποῖα δΟ]Ό τ ΟΣο ΑΙΡΒαΡϑῖΣ βαϑᾶϑε, 86ἀ ϑεΐδπι δωέααϑ,. ἀραιὰ 
Πποῖὰ ἔπεηξεν ὀχροῃξεασ ἐφοβήϑη ᾿ συνεσταλη,, ἐταπευνωϑη. 
1ά6πὶ ἴπ ν᾿ πτήσσεε ἴἴᾶ : κυρίως δὲ πτήσσειεν ἐστὶ τὸ φεύγειν καὲ 
φοβεῖσθαι. -- ΥἹ3, δαρανεδεο. Ὦδαι. Ἱ,.20. μὴ πεήξητε, μηδὲ, 
φοβηϑῆτε ἀπ᾿ αὐτῶν, τ δσαρανασοσέξδ, Ὡδῆὰς τἰπι6318.11}0 8. 
10ὲ νοοῦ πτήσσειν οορίοδο ἀΐερυίανίς εν ίσσμα δὰ ,“4γξοέορῆ.. 
7 2:Ρ.1τ4δ8ι. («446 ϑορλοοῖ, «4ἰαο. 167. 8β64ᾳι.} εὲ ἀσοιζέ, ρτ.-ἀλοῖ 
ἀἂ6 ανΐνιυδβ τωοῖ 56 ΘΟμΕγαμθηῖραδ, αἰδδαῖς ἀσιολυδρηιθιβ, 
ἘΓΔΏΒΕΒΙΥΙ δαϊόπι δα Βοπιῖπ68, 41 ἐπ οοσδπιηθ διᾳυο, δα 6- 
Ταῖϊ νἹἱοϊοτίδυβ Ἰχορὶαϊ 8686 δυδιινϊτίαηξς, ες 4υἱ παοϊαιιηξ. ΐπ 
τπΐψογδιτ., ἔαρ πε] 8 Δ] αΌ δα, ΘΟΕ, ϑυίάαπι ν. πεήσσει. 
᾿Αἀάο 4 Μαοο. ΧΥΙ, 20. 

ΠΊΎΖΩΖΟΣ, νοὶ πείλορ, οαἶντιε δ φωρσγολ ἐἐἐδ.. ἰμοϑῇ, 
Φιὔωδίο. Τιον. ΧΧΙ, 20. σπείλλος τοὺς. ὀφθαλμοὺς, ἀεραίροῦγα- 
Ζτεδ οοἰεέοα, ἀξ. 7 δδδηκρο τηϊογρτείφῖαν: δι “4220. νἰεἰδ 86 πεύς 
λος Ἱερίξατ. ϑμέάαε εἴ Ζωον. Ογνε 2,8. Βροηι. πείλλος, ὦ μαδευ-. 
οὖς τοῖς βλεφάροις. δΌΣ δέκα 8118 πτίλος οἵ πειλός. Ἐῤχπιοί. 1. 

. πείλος 7) ὁ ἐκπεπτωκὼς τῶν ἴλλων, τουτέστε τῶν ὀφθαλμῶν, ἐπὰ 
τῶν ἀποτετιλμένων,. τὰ βλέφαρα. Ἡρεγοῖ. ἡῤάμυ νος ὃ μαδαρόρ,, φοιὰ 
λελεπεσμένος͵ τοὺς ὀφϑαλμούς. 

ΠΤῚ “ἼΟΣ, Ῥοηπα γποέξζέἧδ, Ῥέμπεα.. ΠΝ ΤΑοοα. Των. τὸ 
16. σὺν τοῖς πτείλοες, συπι Ρέωπιξδ. Οἰοδελιὲα ̓ Οοὐαΐ. στείλουρ, τενϑτι 

ροῖς. ϑγπιπι. Τοῦ. ΧΧΧΙΧ, κ5. πείλους! Ὅιοϊτας Α]ΐδ8ἴπ δοιοξ 
ὨΘΌΪΓΟ πείλον. Ἡεογοῖ, πτῶα Ἷ πτερὰ ἁπαλά. ϑμέάαδι:. πείλονὶ 
σιτερὸν ἀπαλώτερον, καὶ ἄπτιλα) τὰ ἀπτέρωτα, Ἰάθαί Ῥβ]ο Ρόδὲ 

οχ ϑολοίξαρε, «“4»ἑδέορά, δὰ “Ἵν»ο. βυΡ᾽ππρὶς βοφαθσαῖία:»: “«Ποὰ 
πτερῶν τὰ μὲν καλεῖται πείλα, τὰ δὲ πεερὰ, τὰ δὲ θδιε ει, 

Ῥλοξέπιδ, πτίλον» πτερὸν ἀπαλωτερὸν. ὧ τ. 
ἘΠΤΊΖΟΣ, ομὲ 6 οὐδὲ ρέδὲ ρεγίδγωπέ, ἀρριδς ὀδύσαν : 

φοπέϊημτ8 οοιδἐξ ὔἔμανε, ἐδρρίέμαο.. Του. ΧΧΊ, 20. β60, “42δ. 
“Ῥλοεέι5 εχ. πεέλλος, ὁ ἡ μαδάρος τοῖς βλεφάροις. Ζοπαγαδ 1 όχι 
ἐ. 1500. ὁ ἐκπεπτωκος τῶν ἴλλων κ. τὸ λ. τιὸΊι νά. Τέξπιαππιδ.. 

ΠΤΙΣΑ ΝΗ, ρέΐσαπα, λονάφιπι, 9. ἐγέδέοιιπε ἐμφιπι δὲ 
«ἰροογέξοαξιεσε. ὈΤΒῊΠῚ » γαπα οσοηέμδας ᾿“44υ. ἵϑγηαῦ.. 2 ϑαχας 
ΧΥΊΙΙ, 10: πεισάναρ. ϑοτγιδέτοτ 81148 πεισσάνη. ϑιέάίαο ;" πεεσὲ 
σανὴ ἡ 'κεκομμένη κρυϑή. ἴάσπι. ΒαΡοῖ Τλοέξειδ, ααὶ ταπίαπι 
φᾳαϑαρὰ δάάϊε, γιάθ οὲ Ζοῤίμοοπε 110, ὟΠ. οἂρ. Υ͂. δέβα).. 3. 
Ἐπὶ ἃ πτίσσειν, ἄαἰεοογέξδαγα. 

ἭΤΟΞΣ' , ἐδοντθο, ἐεγγοζασίο, εἴποθο,, απο, εὖ πτοδρ-! 
αὶ ἔ6ΓΤΘΟΤ, Ραρέο, ἐαραρόδορ, ὕγαηβον. ἯΣ5, οὐμδέέγε Γαοέρ, 

΄ 

-.-ε..... ἔχ 

εἶς 
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πὸ 

7) ͵ ! 

ϑγπινε. ἴεθ. ΤΟυΧΙΨ, 9. Τιορῖξ Ὁ;5. - 95 ΙΒ. ὅὄγπιπι. ΤΟΡ, 
ΧΙΠ, 11. - ὑπ, αἰεδέδίο. ἘπΘοΒ. 11, δ. 7. ὅττι Ἀ. 1. ποῖαϊ 
Ῥ 6. ΐπιογε σχλαμδίμπι 6686 ν͵γέδμδ, ἀασδοφμα οσεαίσγα αἰέσιε, 
Οοτῖ. δέπιοἐδ Ζας. λοῦν. ». δ12. Οαρροΐίο ἐπ ποέξ. ογδέέ, δὰ 
Ἰ... Ῥ- δ4άά. Ἰερ΄δε6 νἱἀαπέυτ ὙΥΎ}. πδπὶ ἼἼΠ 6δὲ δυρανθδοεγο, 
-Πν, ἔγσπεο. Ἐχοα. ΧΙΧ, 16. Αὐτοϑ. 117, 6. - ὈΏπ, ' ἀπρον, 
ΣΔΟΊΒΡΗ. ΟΠ ΔΙΟΥΟΓ., ἔόγΥΘΟ. ἃ Ῥατ. ΧΧΤΙ, 15, μ᾽) φοβοῦ μηδὲ 
πτοηϑῆς. Ἠ6 ἔἰπ|688. Ὠδάυδ ρᾶνφας. νὰ εἴ α ὕαγ. ΧΧΥΤΙ], 
40. ΤΙοτοη. ἷ, 17. μηδὲ πεοηϑῆς ἐναντίον αὐτῶν. Οοπτϊπειῖ μδθο 
ψοΙΡα ρ] σδδεσηδ 6Χ 8]}16 Ἰῃη! δγρτεϊδιίοηθ, πὶ Οαρρεοίέμα τ πιοέξ, 
ογὲεέ. δὰ Ἀ. }. Ῥ. 520. ἐπάϊσοανῖι. Ψόγδμι Ἰδοϊλοιθαι Θα δι οῖ οὐ, 
,Οονιρίωέ. μηδὲ (δδὰ μήποεε) πεοηϑῆναΐ σὲ ποιήσω, ἀυδαν διΐδπι 
τυοῖον ἩπΠσγοπγπμε δὲ Οὐάεν. ὅγν. Ἡοχαρί. Ἰοτεν. ΧΤΥ͂Ι, 
40. εἴ οοπῃξ. 1.00. ΧΧΤ, 9. ΤΙετοα. 1,7, δι. ἐπτόηται τὸ τόξον 
αὐτῶν, 7γαοίμε δοὲ διοὺβ ΠἸοσυ. ΕΔΡ. 11, 17. ταλαεπωρία 
ϑηρίων πεοήσεε σὲ, τοϊδετὶα ξΟΥΤΑΓΌΠπι ἐογγεζαοίθέ ἴα. - ΠΏΠΕ, 
ογγὸγ. Ῥτον. ΧΙΙΠ], 5. πτοήσές ἑαυτὸν, ἰοττοξαοϊοῖ δαπνδῖ ἱρδύπι. 
“«,ὐθ, ὠφωιφῆο, πνοϊαρὰ. ἐθγΡΟγα 86 γηθϑέις σογγέρεον. 108. 
ὙΙ1, 5. -- τὴϑ. ἀνοίο. ἴαοταπι. ἸΥ͂, 45. πᾶντα τὰ πετεινὰ τοῦ 
σύρανοῦ ἐπεόηντο ( αἱ. τοοίλτιδ ἐπεοεῖτο), οπιπία νοϊυογῖα οοεὶΐ 
γησέι; ράγοιίδα ἀνοϊαδαπέ. - ὈΠᾺ., αἰδδοοπάο, Ἰετεα. ΧΧΕΊ, κὅ. 
Ἡΐϊο Ιϑρόταπι πη. - ΣΡ μὲν, ποθ λωπιξδῖον. ἴε86. ΧΧΧΙ, 4. 
Αδιιοάυπι ᾿έθεσα ἐγοποϊυ)θγαηῖ,. - γὺν. Πευι. ΧΧΧΙ, 6. - 
Ἴπ8» Ρανόέο. ον. ΧΧΙΠΙ, τό. «(φι. Ῥ8. 1.11} 6. οἰ  ΕΧΧΥΠ, 
55. “4ω. Τάσοσ, εἰ 7πο. Ἰορ. ΧΧΊΤΙ, 15. Οἱ λοιποὶ Ῥτον. 11, 
45. δὶ πεοεῖσϑας ποῖαι ϑοσαδέοησδπι ἐἐηιοηαϊλ λαδογο αὸ αοοὶ- 
Ῥεῖ. -Ὡ, σομϑὲδέο. Ἰοὺ. ΧΙ,γρ, κι, οὐ μὴν πτοήσουσεν δόρυ 

᾿ ἀπηθμένον, δεουλίηυδα. κπϑθυμὶ ᾿δβῖθαν δυ δ]δίϑαι. 86. ὈΡ 
πμαπἀοας οἰΐδαι ἠαέσι,σέξορέξωπι δέᾳγα δὲ λάθνεσγε, ν΄. ο. Τοῦ. 
ΧΧΙΧ, 8. φύδπ) πβοῖίϊομθηι ἢ. 1. ἔοτία886 τοδροχϑσοῶς ΓΧΧ 
Ζατε, τ΄ 75)» σοπιπίονθοῦ. ἘδΡ. ΠΙ,.6. Τυάϊε, ΧΥΙ, 9... Μ δου. 
ΨΓΠ, 80. ἐπευήθη ἀπ᾿ αὐτοῦ, πιοβα ρεγοιέδιιδ γοπιονἕέ 86 αὖ 60. 
Τιαι αυασχὺς δύγωβ ἀπιαγρεόϊαιδ 6ϑ8ῖ. 
Ὅν ΘΟ ΠΤΟΖ ΟΜ 41, ποὴ ἐσγυδοῦ. 2}, Γϑοοραίοῦ, Τοῦ, ΧΙ, 

16, ὥσπερ κῦμα παρελϑὸν, καὶ οὐ πεοηϑησῃ. ϑοϊ!ἐοεῖ οεϑ8διῖθ 
γδόσταδιτοπο Ὠιἱδοσὶθθ οθδδᾶϊ θἴΐϑι μπιδὲϊι8 οἴ υ8. 
ὦν ΕΠΤΟ Η (Ρτο 400 εἰ πεόα, δἴΐδαι πεοία, Υ. 6. δρυὰ 00- 
ἐγδέάνν ἘΥ͂, 58. ἀϊοίεμε), ρανον, πιθέμδ, οοπϑέσγπαξέο. ἃ Νῖίδοο. 
111, 25. 860. ΑἌἰ6κ. οἱ. Οοπιρὶ. ὅ δος. 11Π1,.8. ἤρξατο τ) πτόη 
ἐπιπίπεειν ἐπὶ τὸ ἔϑνη τὰ κυνλῳ αὐτῶν.» πιϑῖιι ρΡΕΣΟΌ]586 βυηΐ 

οὐ σάες Ἀπατεπιαθ' παι ο.68. ᾽510 Ἰορίτατ Ἰη ΟΟα, “2265. εἰ Οοπιρὶ. 
Τὴ ςοὐ, 2, αὲὲς. ε8ῖ τιοιτοιῖξιιδ. πεοησεός. 
ιν  ΠΤΟΑΣΙΣ, ἔστενον, φοηϑέογπαξϊο. ΓΒ, μανοῦ. ῬΓΟΥ͂, 
ΗἾ, 05: οὐ φοβηϑήσὴ πτόησιν ἐπελθοῦσαν, τοῦ εδῖ, ᾳυοά το- 
Ῥομιηπὴλ ΖοΓΤΟΥΕ͵π., Ὦ. 6. πεαέιεπι ἐπ 688, ἔοτηι 68: Π8πὶ 
πεόησες Ἀ. 1. ταοϊτηγσοπῦσα οβὲ οὐΐδοξμηι ἐχπιογὲθ. ΟΕ. ι Ῥεῖγ, 
ΠῚ, ὅ; εἰ δὰ Ἀ, 1» ᾿βρ(βιαπι Ῥ.. χγὃ.. ὥἄγπιπι.. ΤὮτρα. ΠΙ, 
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46. υδὲ νἱἃ, ΟΜ ιά6 εὲ τ Νίδσο. ΤΠ, 45.. ὁὲ ὅ. Μίδου. ΤΠ, 
Φ. ἩἩδογοῖ. πεόησις, δειλία. | 

ΠΤΎΑΔΟΝ οἱ ΠΤΎ ἙΛΟΝ,  ναϊένα, δριέμηα,, Ῥ'ν 
1ᾶδηι, ἴοῦ. ΧΥΙΙ, ι8. ἐεὲ ΧΧΧ, ,0. ᾿ "" 

ἘΠῚ’ Δ.ΟΣ. ζὰ δι ν δι ιωδίο, Ἰιον, ΧΧΙ, 10. 8βεο. οἱ; 
«424. αἱ Σο]ϊαυξ Διδτὶ τθοῖλυδ βαθοπὶ πείλλος γεὶ πείλος, ᾳυοά 
νὲάθ διρτᾶ. ἊΝ 

ΠΤΥΞ, ΠΤΥΧΟΙ͂Σ, ρέδίοα, ρμέϊοαέεγα. τὴ, ἐαδιΐα, 
46 σοπιρίτοαΐμ. ὅγπιπι, 168. ΧΧΧ,, χ8. πτυχέ, ἊΣ 

ΠΤΥΎ ΕΙΣ, ρέϊοαξίο, ρέῥαέωγα, ἀμρέξοαξέο. 055, ἀμρζιπε. 
Τοῦ. ΧΙ, 5. εἰς δὲ πτύξιν ϑώρακος αὐτοῦ εἰς ἂν εἰσέλθοι: ἴα 
οἰμρέοαέέοπαπι δαΐειι ἴποταοὶβ οἷυδ αυἱς ἱηρτοάϊδιιν ἡ [δὲ 
᾿ϑγπυπαοῖμα ὑποδίπλωσιν νοχιΐξ. Ιθογοΐι. πεύξις, δίπλωσις, 
φταμψις. ' 

ΠΤΥΧΑ7", ναίναθ, ἑαπαθ, ἘΩΛΝῸΣ, ἑαέεγα κ᾽ ἑαδμέαφ. 
1 Άερ. ὟΙ, 55. Πδεγοῖ. πτυχαὶ, στοαὶ, περιβολαί. - τοῦνὴ, 
ϑοιίρέμγαες. ἸΟὶϊᾷ, δύο πτυχαὶ, ἀμαο ναϊνασ, Τιερδεατξ ΤΡ, 
ἑαδωαθ. ΖΠτυχὴ Ῥτορτῖο ρέξοαπι, ρμέϊοαέωγαῦπ ποῖαι. διέξαάαες 
πτυχαὶν στοαὶ, περιβολαί. Ὑιᾶὰθ Ἐνπορέξ τιοῖδΒ δὰ ϑωέααο δὸ 
Ῥλανονγίπε. Οοδ6. 8.8. Ρ. 122. 

ΠΤΥΎ 2, ὁρωο, ὀκϑρωθ. ὈΔ5) Ἰάδια, Νυπι. ΧΙΙ, 14, ΨιάΦ 
. φὲ δὲν. ΧΧΥΠΠ, λᾶ. ἢν πο »Ν 

᾿ΠΤΩ ΜΩ4, σαϑιδ, τωΐπα, οαέξέιπι, οαάανον. Ἴε, οχέξξο 
ωπι. Ἰοὺ. ΧΥΤΙΙΠ], 14. - 21, νἕγ. ἴον». ΧΧΧΙΙΠΙ, 17. ὉὈῚ ἔοτ- 
4886. Ἰεαροτυης 3. γ᾽ 46 δὰ Ὦ, 1. Φαέλέμπι. σα Ὥπλλν Θογρμσ. 
Ῥϑ. ΟΙΧ, γ. πληρωώσεε πτώματα, Ἰωρ]εδὶϊ οαάανεγα. Κμέρσαξμε: 
ἐπιρέοδεξ γωΐπαδ: 6χ διηλρυϊαῖο οοα, ρτ., ἢδπὶ πεώμα εἴ γμέπαπε 
οἱ οαὐἰανον Ὠοϊδῖ, -- Ἵ5,) πιᾶπιμδ. Τοῦ. ΧΥ͂, 25. πδὶ ῥτὸ 1" ἔοχ- 
ἴλ586 Ἰαρεγαηῖ ἭΝ ΔῸϊ ἼΞ, πἰ81 ἀ6 πρᾶν αιφορέα οορἰϊδυαμπΕ, 

κι 5, οδεπαϊοιέμπι. Ῥτον. ΧΙ, 19. - ἡ ωϑΌ, ἰάδι, ὅγπιπι. 
Τλεοα, 1, ΧΧΊεδ. Υ1Π|, χά, - αὐ. Τυάὰ, ΧΙΥ͂, 8. τὸ πεῶμα 
λέοντος, οααἝζανθῦ' ἐδογιὲδ. - ἊΔΒ., σασανον, . Ἐβ2ϑοῖ. ΨΊ, 5. ΑἹ, 
Ἐπ. ΧΙ ΤΉ, 9. Οσμξ, Μαε, ΧΧΙΨΝ, 48, Αροο. ΧΙ, 8. διέάαε: 
πτώμανι σῶμα ἄνευ τῆς κεφαλῆς. Ζ6χ. Κεξ. πτῶμα. ἐπὶ νεκροῦ. 
ϑὶο ρϑ881πι δἴϊδηι δριιὰ ργοΐαῃοβ. 146 Ζωγὲρ. Οτϑβῖ, ν. 1106. 
εἰ Ζε.. Ν. Τ. 6. Ψι. ». - 8, ἐηογέμηξιοπι, ΤΟἘ. ΧΧΧΙ, λ9.. 
“ὙἽ5, γμρέμγα. Ἰοὺ. ΧΥ͂Ι, τά. κατέβαλον μὲ πτῶμα ἐπὶ πτῶμα, 
ἀεϊοοοταπὶ πὶ γρέηῶ ΒΌΡΟΣ γϑέΐπαπι. - Δ, ἤαπρο. Τρ. 
ΧΧΧ, τά. Τιορεταῦε Ἴ3υ). -- Ἴϑῶ, 77 ἀοέωγα. ἴοδ. ΧΧΧ, ,85. - 

. «ἢ, ναφέξέαδ. ἴε8. 101, 10. Ῥταδῖοσθ Ἰθρίτας ον. ΧΧ, 5. τὶ 
ὯΪᾺΠ 6δὲ ἴῃ ἴόχῖυ Βεθτ. 146 δαρτα 5. ν. ἐξαίσιος. 880. ἵΥ,, 18. 

᾿ΠΤΩΜ4Τ,)᾽ Ζ4), οαάονο  αοίο. ἤει Ηρ. ἃ ὃ53, 1άδπηι. 
“44. Ῥϑβαϊαι. ΟΧΧΧΙΧ, 1. πεωματέσῃς. 1716πὶ Ὥσδυι. ΧΧΥ͂, ᾿ 
2.. - Εν, δέο. ϑχπιπι. κ᾿ ϑαὰ. ΧΧΧ, 10. ἐπεωματίσϑησαν, υδὶ, 
πτωματίζεσϑαι ποῖαι ἐαϑϑιεπ διεδοίϑέεγα, ΡΡΩΘ ζογροῦ ποῦ Ροδαὰρ 
οοηέξζημανδ ἐέοῦ, δά θοαὰθ ΒδΘη6 τεϑροπάεῖ ἢ.}. ἢϑῦτ, ΤΌΡ, αυσά 
Ὦ.1, φιε οἰ φέφτα Ἀοῖαῖ, 80. αἱ δα δρϑλ δὸ ἀοίαιί ραϊΐ, ἴῃ θεΙδ, 

“- 

᾿ 
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.96 Ῥγοδίοσποσο βοΐϊϑηῖ. Ἐοτΐίαδβθο νότο ἐπτωματίσθησαν Ἀ. 1. 
«(φωέίαε τιτιθα σπάσαι, οἵ δὰ δοαυδῃβ "518 ταξογϑει πὶ 6βζ, -- “29 
ῬΙΔ. αεζεοίιδ δὶ νἰγέδιδ. Αἴ4μ. ι ϑαπι. ΧΧΧ, 21. 

᾿, ΠΤΩ͂ΣΙΣ, οαδμδ, γμίπα, οαδεῖε8. 2 ν }εϑεϊῥογεέξα. Ζησ, 
αν. 117], 4. ἘΡ1 πεῶσιες πιογέοπι νἱοἰοπέαπι, Ρσδέεπι ποῖδῖ. -- Ἴ"5, 
ὀπέέξωπι. ὅϑγπιπι. ἴον. ΧΧΙ, 20. - Π5ΔΌ, ρέαφα, Ῥδ. ΟΥ̓͂, 20. 
Ζαοΐ. ΧΙ, 12. 15. Αἀάθ 2πο. ΘΕ ΤΧΧ δθο. Οοπιρί. “ ὅ8ϑπι. 

,ΟΧΎΗ, 9. οὲ ΧΧΙΥ͂, 21. - ΝΒ ἸΒῸ, ἀοογεΐμδ γμίπασ. 168. 
ΧΥΤΙ, 1. 0Ὁ1 νἰδεμάτ Κορρέμδ. - 88. Ἐχεοι. ΧΧΥ͂Ι, χδ, 
χϑ. ἀπὸ ἡμέρας πεώσεως σου, ἃ ἀϊογμέπαο ἴαδε. Ἴν. ΧΧΥΤΙ, 27. 
- ηλ5. Ἐχοά, ΧΧΧ, 12. -- Ὁ86, "85, ρῬϑτῖ, δὲ ἱπῆπ, σαάδνια, οα- 

, ἄσπαο, Ἰδοτεπι. ΥἹ, 16, ΧΙ ΙΧ, 40. -- 18, οαάανεν. ἸΝαδαπι. 
11], 5. “ Σ9, 7ωδοσε. 1658. 1,1,.17γ. Πεώσις Ἐ. 1. τιϑῖαρἘ. 

, διωπιπιᾶπι πιϊδογέαπι,, τπαχέπεαδ σαἰαπιξέαξες ποῖαϊ., ΟἸλιι5 ΒΥπι- 
Ῥοϊαπι φυοαῦο βὴϊ ἤαδοοε νἐπὲ Ῥε, ΤΧΧΥ, Ὁ. [ε8.1.,1,.175. -- 555, 
πιογποπέιη. ἘΖοοΒ. ΧΧΧΙ͂, το. 86. Κα δ 'απρετγα τιοῖδῖ, ηποὰ 
οι Ἰόπρο δυβοϑάϊξ δ' πτώσει. -- ΡΠ, ΛΟΡΓΟΥ. 1685. 1,1, 25, 
ποτήριον τῆς πεώσεως, Ῥτὸ 40Ὸὺ Οαρρεῖίο ἐμ Ογέξ. 5. Ὁ. γ57. 
Ἰεροπάπῃι νἱἀθρδίων ποτήριον τῆς πτοήσεως, 4πΐᾶ “Ὁ Ἵ) ΡΤῸ- 
Ρΐυ8 δοοϑάδϊ δὰ βι ρηϊβοδιζοπεπι πτοήσεως, 4υδπηι δα πεώσεως. 
Θεὰ ]Ἰοοῖϊο τϑοαρῖα ᾳφυφαυθ ΘΧΟΌ3ΔΥῪῚ Ροῖθεϊ, δὶ Ὡθιαρα βἴδἪι!- 
ἴωτ, εο8 }δοτο νουῖῖθ88, ΒΟΟ δ6ῃ5Ὲ; οαέξκ νἱπὲ χοᾶ πιρέαγα 
7αοίδι, οὲ αὐ ᾿αρϑιπι σοζἐξοϊξαί. ὅ8ῖ1τ. Χ]ΤΙΠ, 16. περιπατεῖν μετὰ 
τῆς πτώσεως ΡῈ] ὁδῖ ἐπ ρῥγαθϑαπένοοέπιο ωΐέα ρογέομῖο νεογϑαρὶ, 
νὰ] οοηπογοίμπι παδονο σὲπὶ 60. φιΐῖ σαιδα γέ δὲ αἰροέον ἐπ-- 
7ονγεμπὲξ, 0011. 1,00. 11, 34, Τιάμπἢ, Χ, ι. ἀνέστη ἀπὸ τῆς πτο- " 
σεως. Κι ραέμδα Β6πη6: δγγοαίέ οἷο ἰοοο, ἐπ ΄ο ἐασοιμογαξ ργο- 

δίγαία αὐ Ἰοπιέηεεπε, Ἐξοάδαι τηοᾶο ϑγγωδ νϑτεϊῖ, 601]. ΙΧ, 1. 
δὲν. 1Ν,22. πεωσεὼς αὐτοῦ. ἔυΐρ. ἐπὶπιξοὶ διεὲ, ϑγγμδ οἵ γαδε: 
Ῥεῖ γαρέδγοε, δῖτ. ΧΙ, 50. πτῶσιν. μέρ. θδλο δάάϊτ: ργοχεμιξ 
«εἰ. 8ιτ. ἦ, 41. οαμδα δχέξιἐ, 

ΠΤΩ͂ΣΙΣ ΔΊΣΣΗ᾽. τανε, Ῥλεϊδέαοί, ἤποογε. Ἐςκοᾷ: 
ΧΙΗΙ͂, 17. πεωώσέεως δισσῆς. Τιερὶς ἀϊνίεῖπι πον Ὁ8, 1ἴα αἱ 
ὰΒ ἃ ὃΨηὴ) ἀοτίνανοτις, αυδδὶ δῖ 1, 4. ὯὮΒ ψ6} πῷ. 

ο ΜΠΊΩΧΕΙΤΙ,Α, ἐροδέαδ, ραμρεγέαθ, ἱπορία. Ὠδλ5ΌΌ, ρε- 
γιγῖα. αι, ΧΙΠΙ, 9. -- ΤΡ, ἐπίφωξέαδ, Ῥε. ΧΧΧ, 15. ϑδουη- 
ἄτππι δίοίλωπε δὸ Τγοπιπιίμπι Ἰεροέαμῖ 52» Ψ6] "193. 964 πτω- 
χεέα ἐδῖ ἢ... 1. πιῖϑεν δίαξμβ ἴῃ Ἀπ νουβυῖω, οὔιοέέο, κακωσιες, 
τι ϑγπιπιασΐμδ ᾿τϑϑἴη}ϊτ, αὑδὲ 418 ογαῖ ροθπᾶ ρδοσαῖϊ, Β6. 

. Βτδῖοθ στϑοῖθ ἡ ἀϊοὶ ροϊοσαῖ, - ὩΨ, αὐδἝιοξίο. τ Ῥαγν. ΧΧΙΠ, 
χά, ον. ΧΧΧ, 27. ΧΧΧΥῚΙ, 421. Ρε. ΟΥ̓, το. 4ι. ϑωέξάαε: 
πτωχεία πενίας διενήνοχεν. ἢ μὲν γὰρ πενία μεμεερημένη ἐστὶν 
ἔνδεια, πόνῳ τὰ χρειωδὴ ϑηρῶσα, ἢ δὲ πεωχεία παντελὴς τῆς 
κτήσεως ἔκπτωσις. ᾿ϑδυιῖα 6586 460 6χ ϑολοίῥαϑέα «γἰδέορλα»- 
για σα Ῥίμέμπι Ρ. 58. ἀπποῖδε Αι ὥδέθγιι, τὰ 

ς ΠΤΩΧΕΥ Ω, ρμάμρον διεπι, ἵπορϑ δεπὶ, σροδέαίε ζαζοτο, 
ος πφηάέρο,͵ πισπαϊοαπαάο. νένο. δι, ἀέέεπμον, [υᾶ, ΥἹ, 6. 

-- 
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ἐπτώχευσεν ἰσραὴλ σφοδρας, Ἰδταε]ϊἴδο μὲς ΝΙϊ ἀἰδηΐεαβ να]άθ ᾿ 
φέγίδμδ αἰξγίεέ ὁγαπέ, δαῖ: δὰ τηδῃδἰοϊ[δίοα σχαδαοῖξ οταηῖὰ 
Ῥβαϊια. Τ, ΧΧΥΊΗ, 8. ἐπετωχευσαμὲεν σφόδρα, να]ᾶς δπιι αἷς 
ἐεγιειαξΐ, -- ἢ ἩΛΒΡ. πιὸ ἀδραώρενο αὰὶ ραμρογόπι πῖσ ἤπρα. 
ὄγπιπι. Ῥτον. ΧΙΠ,, 7. πτωχευόμενοι, 86 μάμρογδα γοααεηΐέο, 
χιδίαρθ εἰδξεπιοογηΐδ ἐκ» 6» εγορσαίέα, δὰῖ φιμὶ ρμαμρογδε νἑάεπ» 
ἔπ, τι 586 Ραμ ρθΥδ8 ζεγμπὲ, δοὰ ρμώμρογέαέθηπι 5η167 ἐξ: 1, 
ἃ. 4. πτωχοφανεῖς, ᾳυοα νἱᾶὰθ ᾿πέτα, Ῥοδίθεϊογοι δχυρλίοαΐλος- 
χιθῖ Ρτϑοῖοσο, ηυἱὰ τῷ ὉΠ ΘΡρομέϊτως ὙΏΡ, δ. 6. ἐδ χεΐξ 
86 εαἰξωμέέοην τοηῶ δε δὲ ἑαρέαέ, - ϑδο: Ὁ. Τα, ΧΙ͂Υ͂, 16. ἢ 
σετωχεῦσαε ἐκαλέσατο ἡμᾶς; Ὥσπι Ἰάδο πο ᾿πνλῖαδεϊβ, ὩΣ Ὡ08΄ 
Ῥαωρογοα γοαααὐὲδ ὃ πδὶ πτωχδυεεν εδῖ 1. 4. πεωχίζειν, ΑἸ 18ὲ. 
Βαροειὶ ἐκθεάσαν. ἔμέρ. μὲ δροέαγοέῖα. Οδοῖδγυπι ρϑεῖῖα Ἀ. 1]. 
«εἰ εἰρη ϊβοαῖῖο γοεδὶ ΒΟΌΣ. ἃ Ὁ". Αἀά6 Ῥσον. ΧΧΙΠΙ, 21. : 3". 
Ῥε. ΧΧΧΊΙΠΙ, 10. πλούσιος ἐπτώχευσαν καὶ ἐπείνασαν, ἀϊνίϊες 
οὁρεείαίο ἑαδογαγμπηέ δῖ δδιυχινογυμῖ. Οοπξ, 2 Οοτ, ΥἼΠ, 9. ΤοΡ. 
ΙΥ, 29. Τοπιον. Οὐ. ο΄, ν. 808. πεωχεύαων, ϑολοί, κὰ πεωχοῖς 
᾿Φῥμόδια αἰτήσων. Ἐετος ΤΥ ἢ 

ΠΤΩΧ, Ζ22, ραμρόναπν 56 πιογαϊέοιι ζαοίο, αὐ πιοηαἶἐ- 
οἐξαέεπι γεαΐρο, ὥνλ Ηρ. ἃ Ἔν, αἀδραμρεγο. Χ ϑδτα. 1], 7. 

ΠΊΏΩΧΟΣΝΣ ,, πισηήϊίομο, ραμρεγ. Μιᾶα βυρτᾶ 58. ν. πένης. 
γ55)ε) ὁβόηιδ. Ἐχοά. ΧΧΠΙ, χ.. 1 84π. 11, ὅ. Ἐ1}, ΓΧ,.22. 
εἰ 41}101. - δὴ, ἐεπιεέϑ. ρον. ΧΙΧ, χ5. Άυι8. 11, 10. ἃ Ἀδρ.᾿ 
ΧΧΙΨ, τά. εἰ 4|18]. ϑγηιπι. Τοῦ, Υ, 106. “4. ὄὅγπιπι, Τλεοά., 
ῬΞς. ΧΙ,, 2. - δ, ἐοεπμίέαα. ἃ Ἄερ. ΧΧΤΙΥ͂, 82, -- πιϑὴπ. δ. 
ΙΧ, 58. - τϑΐρν, ρωρεἐέμδ., Ῥε. ΤΙ ΧΧΧΙ, 5, 8ῖο 2ιδέξμα: εοὐ 
τ816. Νδ Ὁ ἼΧΧ ἢ.]. σοπξιαδίο ϑψοσυπι Ἰοσῦχη μαροῖ, οἱ 
περοπδομάμῃ πεωχὸν καὶ ὀρφανόν, οὖ ἀῃοαυθ Βαδεὲ ΤΖδοαοέξογε. 
Ῥοτιίποι Ἰδ4ιδ πεωχὸς Ὦ. 1. δὰ δτ. - ἸΡ, ζονείδ. 166.ΧΧΥ, 8. 

᾿Ἑοτῖο Ἰερεταπξ 52)». - 2, πιαπϑιερίμδ, δεῖδιν οὐΖέοίμα. Ῥδ. 
ΤΙΧΥΤΙΙ, 37. Ῥτον. ΧΙΥ͂, 21. 166. ΧΧΙΧ, 10. δὲ. διιδὲ. [Ὁ]. ο. 
Ῥγον. εϑἴ γοχ 3) ἀΐνοσβδε Ἰεοεϊοπΐβ θὲ δοτιριοπὶβ. 1π ἰοχῖὰ 
δουῖθιιον ΣΡ», ἴ τηϑυρὶπ ἘΞΡῺΡ.,. Ὁ δάρο ΓΧΧ ὀχρζεε- 
᾿81886 νιἀδαπῖιν γψοσδχὰ ἴῃ ἴθχίῃ βογίρῖδηι, ΠΟ ψ ΤῸ ἐπ πιδχ- 

ἴμα Ἰοοῖδπι. - Ὁ), αὔῆίέίοέμσ. ον. ΧΙ͂Χ, 10. 4 ὅ86πι. ΧΧΤΙ, 
28. Τοῦ. ΧΧΙ͂Χ, 12. 6ἵ 8115 1 δδερίι5, Ηδβῃ. 111, 14. ρσο πτωχὸς 
χερομεπάμμι 68δὲ πτωχοὺς δυϊ πτωχὸν. Κπέρ. φωὲ ἀδνογαξ ρμαι-- 
Ῥέγσπι. - ΞΡ, Ραγνιιδ. ἘδιΒ, ἴ, 20. ἀπὸ πεωχοῦ ἕως πλουσίου. 
- Ὁ, ράμρεν. Ῥτον. ΧΙΠΠ, ὃ. ΧΙΥ͂, 2ο. ΧΥΙΙ, δ. οἵ διὲδὶ, - α 
ΨΩ, ἐπιργοῦμδ. Ῥτονυ. ΧΧΥΠΙΙ, 16. Ἐσοτῖδβεο Ἰεροσζιπὲ ἢ», 
οα]]. ν. 5. ϑμέάαδ: πτωχὸς, ὃ ἐκπεπεωκοςς τοῦ ἔχειν, ἐπαέτης» 
παρὰ τὸ πτώσσεεν πάντας, ὅ ἔστεν ταπεινοῦσϑαι. .“- 

ΟΠΤΩΧΟΙῚΣ ΕΠ ΜΙΝ ραμρον 3ο. Ὕλη, οοπιδμον, Ὧε8. 

ΧΧΙ͂Ρ, 6. ΤΠ]Πυβἴταη δ εϑῖ 86 ψϑυϑδῖο 6 ]. 8γδΡ., ἴῃ αυᾶ ςς 
Φο -- 

ποδὶ αἰεἴοσγο, ἐπιπιέπιέε ΝΟΣ 1116 12. 1οΕἰ556 γίάφηξας. 
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'πΤΩΧΟ Σ ΚΑΙ" ἸΕΝΗΣ, ῬΆΒΡΕΝῚ οἑ ἐρόπσ, ἢ. 
8 ῬΞΆ]αι. ΧΙ,, 1. 

ΠΤΥΤΩΧΟΦΑΝΗ͂Σ, ραμρον ἀρραγϑν8, ραμρεγξαΐονε Ῥγαὸ 
δὲ ἔογεηδ.. οπισπέξέμσ ραμρετγέαέοπι, πἰεργητὶ ἩΠῈΡ. ἃ ὑνὴ, ράαπ-- 
Ῥεγὸπι πιὸ ἥπρο. Ἰλδοα. Ῥτον. ΧΊΤΗ, 1. Κρ. φιαδὲ ραωρογ, 

ΠΥΓΆΑΡΙ͂ΟΣ, ρμγρανρμδ, ἀαπιαθ γόγεῖι6 αὖ οάργαθ, αὖ 
αἰδὲς παεξίδιεα ἀέοέαε. Οουξ. Ῥίξπ. Ὁ. ΠῚ. ο. 55. «Αἀγέδέο εξ 
110. ΥἹ. 46 ἀέξδέ, απέπι. 6, ὅ. οεῖ ἀφιΐΐαδ ὀρφοΐεθ, αυ86 ἃ οαπᾶα 
δ! σδηῖο ποπιθη ΘοοθρΡίξ, η 5. Τϑας. ΧΙΨΥ͂, 5. 1 Οοά. 
Ἄζεα. γίτιοδο Ἰοβίταν πύλαργος. Οομπξ, Βοολανεὲ ᾿Ηίκγοα. Ῥ. 1. 
110. 111. 6. 20. Ρ. 902. 8ο Ζοπαξμγη, δὰ ϑολεμοῆεενὶ Ῥ΄γδ. 
᾿ϑαον. Τ. 111. Ρ. 396. 

ΠΥΓΜΑΖΟΙ, Ῥγρπιαοὶ, ἴτα ἀϊοιΐ ἐκ ΠΟΣΒΌΠ οσ αι 56}}" 
ἴθμτϊτα, φιοά φιαϑὲ Ραέἐπιαγε5 σὲ ομδὲέα δε οἐπέ, ἃ πυγμὴ, φυθδιν 

βἀπιοάυτη 32.152, οοΐ δᾶ60 ΟΣ ἴῃ νψοχδίομθ “φιξέαθ 860. δά. 
ῥγύπιαγῃ Ἐκϑοῖ, ΧΧΥ͂ΙΠ, 1ι. τοδρουᾶει, ἃ Ἴϑλ, ρωβτιεδ, οτὶς 
δἰπδια βυδαι ἀδάυσαζο οτεάϊεαν, ΑΙ ἙΟὨΣΒ, Υ͂. 6. ΑΗ ἑδροπγπεδ, 
ΡδΥ πυγμαίους πιαπὰ Ργοπερέον, ῥοδιυϑέοσ, δοἰέαέογόδ οὁἐ ααἱ ὀοέέα 
Ῥγρπιρεξεϑέπιοδ, ἃ πυγμὴν δογέαπιδη, ἰ τ6]]6ραπε, τὶ Ἰερίτας αθο 
ΟΣ δρυὰ “ίογοάοί. Π1| 57γ. Οουξ, Τὰ. Οὐεδανίοιλὲ 1)156. ῬΒϊ- 
.101. ὅ6 πιγϑδέον ἐξ Ζθοογμπι Οαδένογιεπι Ρ. 44. οἵ Ῥαδεγῶπι ̓ὰ “41γ- 
ομασοὶ. Κΐεέ. Ηἴεόν. Ῥ. 200. 4υ} οπθπῖηο Βἷο σου ξογθμάτιβ 6βῖ. 
γιάθ αφυοᾳιθ, 4098 Ἰαμᾶδι ϑῥποπὲς Ζεχ. ᾿δὸν. Ρ. 558., Ζμέδε-- 
γωπι ΠἼἰδοοίέ, 88. 11». Ψ]. ὁ. 5. Ῥ. 695. εἕ διαρῆ. ἐδ Αἴογπο αὦ 
Καν. ϑαον. 118. ΥἹ. ο. 5. Ρ. 752. Ἠεογεῖ. πυγμαῖοι; ἔϑνος πὸρ- 
'ῥω τῆς “Αἰγύπτου τῷ μεγέϑεν πάνυ μεκρὸν, οἷον πηχυαῖον. 

ΠΊΎΓΜΗΣ, Ρερημε. ΩΝ, ρωρημδ, τπ8. ἔτ Ῥαρημπε 
οοπέγαοσέᾳ εἰν πεΐεον οοπνοίμέα. Ἐπκοά. ΧΧΙ͂, 1.8. πατάξωσι τὸν 
πλησίον λίϑῳ ἢ πυγμῇ, Ῥοτουϊδηϊ φῥσοχίμιυπι Ἰαριάθ, νοὶ 
ἴαθίο ραφηο. Ὑιὰθ ἀυοᾳυο ἴε. ΓΥΠ1]Ι, ά. εἰ οοπῇ, 2,65. Ν. 1. 
4. ἦ, ν, Οοδα. ἐμ Οειαξ. πυγμὴ, γροόνϑος. Ἡεεγοή. πυγμὴν γρόνε 
ϑος, πυγτή. (Εοτίο πυκτή Ἰεξϑιάυμαι; Ὡδπὶ πύκτας 811081 466γ- 
οἰξμε ἱπτογρτοίδευν γρόνϑους.)᾽ ἤγουν τὸ συγπεκλεῖσϑαι τοὺς δα- 
“τυλουρ- Ῥλανογέπεδ: πυγμὴν ἐπὶ τῆς χειρὸς, ὅταν ἔχῃ τὸς συνε- 
σταλμένους τοὺς δακεύλους. Ῥοέέμα 1Π, 4, βερηι. 147. "3,ν δὲ σιγ- 
κλείσῃς τὴν χεῖρα, τὸ μὲν ἔξωϑεν καλεῖται πυγμὴ, ὅϑεν καὶ ὃ 

. πύχτης, καὶ τὸ πυκεεύειν. ϑμέααξ: πυγμὴν παλη, σύγκλεισις 
δακτύλων, γρόνθος. 1οχ. Ογνε δὲ Μ͵ῖδ. νοι. πυγμὴ, ἢ σύγ- 

᾿ς κλέσες τῶν ϑακεύλων, γρόνϑος. 
ΠΥΘΜΗΝΝ, ργοραρο ᾿ Ραίέπιεε, 1ἴν ὕπτια Ραγνϑ, ἤμπάως. 

ἨΔ, νέα, Ῥτον, ΧΙΥ͂, 1. εἰς πυϑμένα ᾷἄδου, ἴθ ἔπιαπι ραγέέπε 
ἑπέδτηὶ, 1τὰ Βὲείέμα αἴᾳφυο 7]ασβεγιεα, ααὶ ΟΧΧ Ἀ. 1. ΡΑτιῖθσ δὸ 
ἐν. ΧΥ͂Ι, 45. »,Ἰα, ρεπϑέγαίξα, 0011. Ὑ1Ι, 47. 1ερ1886 σοπλιοῖζ, 
ΜΒ νετὸ νἱἀθηίοσ αἰτοθίᾳπο πυϑμένα ἄς δυο δἀάϊάϊθεε, ἂξ 
πυϑμὴν ἄδου Βθθσ. Ὁ τεϑροπάεαϊ. - π20, σμέπμιδ. Οση. Χ],ἵ, 
6. εὲ 22. “ἑπτὰ στάχυες ἀνέβαινον ἐν τῷ πυϑμένε ἑνὶ, β8ερῖδαι 
δεϊδῖδα δεοθιάθρδης ἀῶ οὐέπιο Ὧ80, - ΤΩ} }Ὁ Ρἱυχ, ραίἐπιξέεδ. 

«Ὁ ἀὐῷὩἶθα» 
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σου. ΧΙ, 10. ἐν" δὲ τῇ ἀμπέλῳ τρεῖς πυϑμένες, ἴῃ νἱῖο ἀαΐδηι 
4}}6 ἴτθ8 μγοραχέποα 86: ἑπνοίμεϊ δὲ ρογρέθαξ ἐπ ραγέο ξηῆπια 
φαπιὲ. ϑμέαας: πυϑμὴνγ τὸ ἔσχατον μέρος καὶ τελευταῖον παντὸῤ 
οὑτινοσοῦν σκδύους κατὰ βάθος. Ἡοεγοΐ. πυϑμὴν, τὸ ὑποκάτω 

τῆς λεκανης., καὶ παντὸς σκεύους . γένεσες, ἀρχὴ, δίζα, καὶ τῆρ 
μητρὸς τὸ ἄνω μέρος. Ἰάθιι: πυϑμένα ἐλαίας, τὴν ἀρχὴν καὶ 
τὴν ῥίζαν. Ἐπι| πυϑμένες, βάσεις αἱ κατὸ τῶν δένδρων. . Ἔ 

, ΠΥΚΑ͂ ΖΏ2ῷ, δοπάΐδηδο, ἐσσο, οὐμπιόνο, οΥγπο, “γοηδοθιδα 
διε)τι οἱ »ῖγαπδ. ΤΡ δἷλι. σοηέογεμδ Κωγδ, ἰἴθπι: Γαπιμδ. αἴθ. 
διι6, ππιῶγοσσ. Ῥε. ΟΧΥΤΙ, 26. συστήσατε ἑορτὴν ἐν τοῖς πυκά- 
ζουσεν (80. κλάδοις) ἕως τῶν κεράτων τοῦ θυσιαστηρίου ," δἰδεῖϊο 
ν6] ἤρίξο Γεβίθτ. οδωπιὀγαμέξδιδ Ταπεὲσ ἀδηὰθ δὰ σοογηυδ 8118- 
τῖβ, δ. 6. δὶ νουθα ρϑῖ ΒΥρδιαρθῃ αιιδπάδαι δοοϊ ρίατημδ; βρίτο πα 
ἔδειῖο οδυπιθτδηῖθδ Τάπη05 ᾿ιδ4Ὲ6 δα σοτηυὰ 8]Γ8Γ18.. Οοπέ, [,6ν, 
ΧΧΉΙ, 40.005, φαΐ Βίοδυπὲπυκαζυντες, ΟΧΧ νοσδηῖ κλάδους ξυ- 
λου δασεῖς. ϑολοΐ. δὰ Ἀ. 1. πυκάζυυσιν, σκεάζουσεν, καλύπτουσιν, 
κοσμοῦσιν. 195... Οὐνεἐ Μ͵8, Βγεπι. πυκαζυυσιν, σκχιάζουδε, 
στεφανοῦσιν, ἴα εὲ δϑιμέάαδ. Ἰάθπι ϑιμέάαδ: πυκάζουσι, τουτέστο 
πεπυκπνωμένοις, στενοχωρουμένοιςῳ ὈΡὶ νερὰ Ρβα]ηι ἀδάποῖα 
δἴδτιπι δυρίπηρίις, Φἤδογοῖ. πυχάζουσε, καλύπτουσε, στρφανοῦ- 

δῳ ι ἢ [4 ᾿ ͵ . 

σε. πυκνουδε, κρύπτουσι, θυλασσουσε, σκέπουσι, περιβαλλουσι,. 
στεγάζουσι, σκεαζουσι. ΑΔάδ Ηἴοπιον, 1... ἕξ, 480. εἰ ψ΄. δο5. - ΡῈ ΡΒ. νέγοδοο, ον». ΧΙΨ, 52. ὁ ῥάδαμνος αὐτοῦ οὐ μὴ πυκᾷ- σὴ. ΤΆυΔΙΒ 618 πϑυϊίαυδπι οδιπόνγσέ, ἢ. 6. πέέα ἴοέα λαδο. 
δὲέ, φΦοὰ ϑααγεδοεῖ. . Κρ. αὐέδοθημ. Οομξ, δίεκαρία. - γυνὴ, 
»ἱνἑαϊα. Ἠοϑ. ΧΙΥ͂, 9. ὡς ἄρκευϑος πυκάζουσα, βἶσαν ἱαπίρθτιϑ : νοπάοδα εἐ νἱῦδηδ.. .Οὐοεο. δ. ἐπα Ῥνορῆ. πυκαζουσα, σκεπε.-. 
ζουσὰ. Οοπέ. Εἰδογολέμπι ἐπ πυκαζουσαι. 5 Μδοο. ΤΥ, 5. γεραι- ὧν πλῆθος πολιᾷ πεπυχασμένων, 86ῃτπι πιὰ] τυ ἀο σΔη 1116 ογ- 
γιαίογιπι. δῖ. Τ ἀδοογέξως {ἄγέἐ. κ΄. ν. 2. αἷς κέσσος ποτὶ πρέμνον, δ᾽ 

δ » [) ν» ͵ ε ᾿ 

ἐμὼν δ᾽ ἐπύκαζεν ὑπήναν  ὐΐ. ϑολοί. ἐπύκαζεν, ἐκόσμει. ϑμὲν 
’ ' - ' 

κα: πυκχαζεταῦ, σκεπαζέται, κοσμεῖται. : 
ΠΎΚΑΣΜΑ, ἀφπϑιπι φωϊαὶ, γαπεμο αἰδηδιιδ, Ὁ, ἰάδτω,. 

ϑγηυπι. Ῥ6. ΟΧΥΊΙ, .46.. συνδήσατε ἐν. πανηγύρει πυκασματα, 
οοἰϊέραῖα ἴῃ ἔσδβεϊιψο ῬΟΡΌΪ σοωνθηῖα γαπιοσ ἀἰδηδοδ, δαῖ: 
δεγέα ἀφὴδα, 

ΠΥΚΝΟΙ͂Σ, ἀεμδμδ, ἰΐϊδπι σγσδον., ζγσήμεπα. Ὁ γπ, σγένα, 
πο. οἱ ΕΙΧΧ Ἐχοοι. ΧΧΧΙ, ὅ. ὃ Μίδσο. 1, "8. πυκνοτάτη κραυ- 
γὴ, ἀἀεπδίθδίπια νοοϊξοεταιὶο, Ἀ. 6. εολοπιθρέξασέπια ῥοοίξεγα- 
ἐὲο ἀοπιέηεπει πιμέξογ ἧι οΘοπδέραΐογιι; δὲ οοπρίοδαΐονμηι,, Ἰοϊὰ, 
ΙΨ,.11. ἐκπορεύεσθαι πυκνότερον, 7γεφωσπέέμα οπῖξο. Αἰάο 
2 Νίαοο. ΙἼΙ, δ... 

ΠΥΚΝΟΎΑΤΟΣ. Μιάδ 8. ν᾿ πυκνός. 
ΠΥΚΝΟΎΕΡΟΝ, δἄνοιῖρ. οοπιραν, Κγεφισπεέμσ, ΨΙὰΘ 

8δ8ι ν. πυκνός ἊΝ 5 ᾿ 
ἘΠΥΚΝΟΎΕΡΟΣ, πεφμεπεΐο;. 4 Νίδοο, ΧΙ; χ2. χυκνο- 

τέρῳ πυρὲν νφϑἠεπιδγυέξογα, ᾿ξ. ; 
4 οἕ, Ω͂ . ́ ᾿ Ι, Ὶ 

λ 

ιἥ"- 
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ὅδ. ΠΥΚΝΟΤΗΣ -- ΠΥ͂ΜΗ 
ἘΠΥΚΧΝΟΊΤΗΣ, αἀεποίέαθ, ἐρίδείμάο. ὅ. Νίασο. 1, 58. 

πυκνότητος 8560. 6ἃ, “14. μΌϊ ταπιθα τοϊἑαοὶ ᾿ὲδτὶ σϑοῖέιδ πυχνο- 
τάτης ὨΔΌΘΩϊ. , , 

Υ ΛΗ͂, ρόγέα. ἤγαδμε, γέρωθ. Ὅδῃ. ΠῚ, 2. οἐ 5. δε: 

ὁοά. Ολὲς. ϑγτῖϑ οἵ ΟΒδϊἹἀδοὲβ ΟΣ) [1 ὁ Με 1 ΣῈ »Ῥογέα ἃἀιλοοδαῖυτ. 

ΨΙάο δὰ ἢ. 1. Ἑαέέαγεπι Ποπιαπεπι οὲ ϑεραασγίμπι, “ ὈΥῚ, 
ἑαπια. Ὦραυι. ΠΠ|, 5. 1ο58. ὙἹΙ, 26. Ιο». ΧΙ9Ὶ, 6. δὲ δ}ιδι. - 
ἤἜγ1, να. 581. ΙΝ, τ, θὲ ροτἴδαπι ρτο νἱᾶ ροδιιθσυ πῇ) 4υϊὰ 
Ῥος ροτίδπι δχίτωσ ἴῃ νἵίδπι. - “πη, πιεγμδ. Νεβοιι. ΧΙ, 51. 
860. Οὐπιρῖ. - ἌΧΠ, αέγέωπι. Ἐ6ΟΒ. ΧΙ. 46. Ναὶ 101 Ιοοο 

πύλην ξοτῖα556 Ἰοροῃάυηπι εδὲ αὐλήν  0]]. ν. 54. πιξ 4111 δ 
Βαρϑηῖ, - ἸΌΌ, ἐσβιμιπσηέμπι. 165.ὄ ΧΧΙΙ, 8. οκ μεσ. δ. ]. 

τ μγδδοθ πιεπίέαϑ Ὠοϊαῖ. -“ Ἠθ, ἐξπιθπ. Αἴ. τ Ῥαν. 1Χ, 10. τὰς πύ- 
λας.  Ῥαι. ΧΧΧΙΨ, 2. πύλην. - ὋΝ» ειγὖδ. Ἰοτθιμ, ΧΙ͂Υ͂, δ. 
ὩὈ1 ν6] δἰαϊμοπαιυπ, 6δὲ μὲς δυποοάοοδϑι ρϑιῖ}8 τὲ ῥΊσῸ τὸ 1ῃ- 
ἴορτα ρογέαα ὠγδὲδ Ἀ.}. τὸ μγϑέδμα φῬουὶ (Οοηξ, 2.65. Ν. 1. 
Τ. Π1| ». 7γ21.)}, νῈ] Ἰοοο πύλαες τοροῃεπάτπαι εοὲ πόλεσι (00)]. 
ν. 21. 1ἰΐοτδο ν δὲ ὁ ἰπ οοἀά. ΟΟ. Βαυὰ τᾶτο ροσιβοϊϑηϊυτ.. 
ψιάο "Κ»γεέεοπδαοῖ. κὰ Ῥέμέαγολ, ἀδ δόντα πιρπ. νὲπάέοέα Ρ. 35.), 
τὸ] ἀεπίᾳαυο ΤΧΧ ἱπδοεῖο ϑοβίῃ "Ἴ ὺ}} Ἰο00 593. 16ρἴ586. - 

᾿ς ΠΏ, δαπμα. Οδη. ΧΧΧΥΤΙΙ, 4. Ῥεβαϊα. ΧΧΉΗΉΤΪ, 7. 9. Τόταπι, 
ΧΙ ΤΗ, 9. - ἴΠΝΌΒ, δομίρέμγα, οαοίαξιγα. ὅγπιπι, Ῥ5. ΧΧΤΥ͂͵ 
6. Ιμορὶξ πΏ8 οὔπι ΟυὺχΧΧ,, αὶ δ. 1. ϑύραν ἰιαρθῃξ,.-- "πη8, 
σἰαάϊμϑ. ὅγπιπι. Τδοα, Μίολ, Ὑ, 56. 8οὶ]. νοχ μαῦσ. φμαπινίε 

,, ἄἀρογέμγαπε,, δἴλατι ρογέαπι, ἑαπμάᾶπι ποῖαϊ, υπᾶθ δὰ σίασϊίος 
ἐναρίπαΐοα ττϑιδέοτϊοσ. - ἰϑυ, “ηριδγέα. ΤΏγδη, 1, 10, δὲ 

. διρδῃ ὑχὸ πρὸς πυλὼν αὐτῆς, νοὶ], τὲ ΑΙ., πρὸς. ποδῶν αὐτῆς, 
Ῥυιδέμδα βαδριοδῖος ἱπιίοχρτεῖθβ δου ρβ1886 πρὸς τὸ λῶμα αὖ- 

, φῆς γ8} λώμ᾽ αὐτῆς, υἱεῖπια ΡδΣ δροβίσορδϑι τεϊθοία Υ᾽άο 
Ομαεδέ, Τἴοῦν.͵ ἐξόν. ΔΖ χα. 82. ΝΜΙΙΒΙ Ἰοοῖῖο ποδῶν γταοῖο- 
κομράδ νϊάδῖατ, 48 Βαῦθὲ οοά, «4Ζ2επ. οἴ ρεδοῖον “(γαῦδεπι οου- 
ἤγπναῖ γ΄ ιἰραέμθ, αυὶ νοειϊ ἐπ ρῥοαέδιεα δέει. ᾽ιΔεαπξων ΠΘπΙρα 
,Ζιαδνίας Ῥτὸ οπιηὶ ϑαέγαπιξέαξθ ἀοοΘρ.8856. - νῶ, ρμογεα. Οεῃ. 
ΧΧΥΤΙΙ͂Ι, 17. ἡ πύλη τοῦ οὐρανοῦ, ρονέα οοοὶὶ. ᾿Ποπεότειδ 6]188 
ΔΌΡοα γοοδῖ πύλας οὐρανοῦ. μίάαδ: πύλας οὐρανοῦ “Ομηρος 
το νέφη λέγει. Ὑιάα 1]. ε, ν. γάρ. ἴὕπάο εὲ ᾿Πεογολέιθ : πύλαι 
οὐρανοῦ, τὼ νέφη. ὙΌΪρο δαδὸ πιᾶ]6 ἀϊδεϊπρειυπίαν ἐϊδὶ 
πύλαι, οὐρανοῦ τὰ νέφη. Οοπξ, ὅ Νίδοο. ΥΊΙ, 18. [οὐ. ΧΧΧΥΠΙ, 
17. ἀνοίγονται δέ σοῦ φόβῳ πύλαι θανάτου... δροτὶτπῆις δαίεπι 
τὲ εἴπιοτο ρογέαθ πιογέξα, Ῥ58. ΓΧ,, τά. ὁ ὑψῶν με ἐκ- τῶν πυλῶν 
τοῦ θανάτου, ΘΧΔΙϊΔῸΒ πιὸ 6ΧΣ ρογέϊΐδ πιογέϊδ. Ὑιὰδ οἱ Ῥ8. ΟΥ̓], 
,ὅ. 1ε5. ΧΧΧΥ͂ ΠῚ, 10. πορεύσομαι ἐν πύλαις ἄϑον, γτοβοὶ» 
Βοᾶν δὰ βΡβοτῖδβ ἰῃξοσῃὶ 8. πιοτεΐδ. Οομξ. ϑδ6ρ. ΧΥ͂Ι, 15. εἰ ὅ 
ΜΙ Δοο.Υ͂, 51. 810 ραϑβϑϑίαι σῶν πυλῶν ἄδου εἰ ϑανάτου ταϑπῖὶο ἢὲ 
δρυὰ οχίοσοβ. Ὑιάθ ρεδθῖοσ δποίοσθα 7 οὐο δὰ Ναί, ΧΥΙ, 
χ8, Ιαμάδϊος «Δ δονέξ δὰ δυπάθαι ᾿ροῦπι" Ρ. 111. δθαύ, δὺ 
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πεχέέοπ Ν. Τ. 9. ἢ. ν. Ῥ6. ΟΧΥΤΙ, 19, Αἄ αυοπὶ]σοῦμι τοϑρῖς 
οἷδηβ ϑωέήαδ: πύλαι δικαιοσύνης, αἱ διίαφορθε τὴς ἀρετῆς ἰδέαι. 
δι ἐκείνων γὰρ δυνατὸν ἀξίως. ὑμνῆσαι τὸν τῶν ὅλων ϑεῦν. 
“αβίδ' ἀνοίξατέ μοε- πύλας δικαιοσύνης. Ηδεο βυπιία 6886 θ»ς 
Τλδοάογδίο δὰ Ῥβ8. οἷϊ. Ρ. ὅγϑ. δημοῖας Αὐδέογμδ, ἘἈεοϊϊα8 
δὐξοιι 4]11 δἰἰἴον ρογίας ἐμδίδεέαθ ἰαϊεγρεθίδοΐυσ, 146 Ϊητῖν 
«Αἀὐάο 7ηο. ευϊ. ΧΙ, 12. δὲ νι άθ ϑολαγζεπδεογσίμπε," αὰξ 
Φἰἴϊατῃ οοπξετοημᾶυβ εὐἰ δὰ 1)ουε. ΧΧΙΠΙ, Χγ. Ῥτον. ΧΑ͂Ι, ι5.. 
ὃ συναντῶν ἐν πύλαι. δολοῖξ, ὃ περίεργος καὶ πολυπράγμων. «-ἰ 
ΡΣ ἑαπέέαν, 2 ϑδω. ΧΥ͂ΠΙῚ, 46. 2 Ἀθρ. ὙΠ, το. Ἀ Ρασ. 1Χ, 
γ8,, 860. 7Ζαἱ. οὲ δα. τ Ῥατ. ΧΧΥΙ, ι. Ῥτδδίθσεδ Ἰθρίτυρ 
Ῥε. ἘΧΊΧΤΙ, “ὃ. ἐν ταῖς πύλαις τῆς ϑυγατρὸς Σιὼν, ἰὰ ᾳφυοά ἱπ΄ 
Βοῦσ. ὁτὲ Σαροείζυτ, 884 τὰῖὰο διυπιαπι υἱάθίυν ἐσ Ῥϑδ]πιὶ΄ 

,.. 19. , 
ἽΤΕΩ͂Σ ΠΥΔΗΣ ΣΤΉΡΙΓΜΑ, Ρογέαο ϑιμϑέεπέαοιζι πῃ 

Ἐν, Ὠορέοδ δέιιϑι πο. ἘφποοΒ. ΧΙ,, 9. υὐὲ νι, Ζοπέξαμοο- 
πὲ. ἘΞαυϊάσηι τϑἔοσσο πιὰ ]]6πὶ δά, Ἵν ϑ ὩΣ νεδεϊδιμέμηι ΡΥ. 
έαθ, ἴῃ δαφιπαηερηθ. .... ον 

ΠΥΎΛΩΝΝ, νοϑέξδιρδεπι, ἷἴξ. ρογέα. Ὁ, ἐξπδη. 4 Ῥᾶτ.- 
" ΤΠ, γ. δορΡΆΒ. 10,14. - πῆ, ἔαπμα. Οδη. ΧΙ 11,19. 1 ἈΘ6[-. 

ΥἹ, 8. 8. ΧΙ͂Ν, 28. οἱ 4}10]1,. - νῷ, [υἀ. ΧΥ͂ ΠῚ, 16. 17. 
1 αι. ΧΧΥ͂Ι, 15. Οομέ, Δρος. ΧΧΙ, 21. ἙΝ ες 

ἘΠΥΛΩΡΕ 2, ομδέοάλας ρογέαρ ργάόϑιπι. “θα, αὐ ρον. ᾿ 
ἕαπι. τ Ῥαῖ. ΧΥΙ, άλ. τὸ πυλωρεῖν δ60.. (παρέ. Ἄεπο αυοδᾷ 
δϑηϑαιη. - Ῥλοέξμα ἴα. πυλωρεῖ, φυλάσσει. Ἰάοπὶ ϑωξαάαϑ πος 
αυὲ ἐταάίι. Ἢ Ὁ ' πω τῷ ἀπὸ δ λὰ 

ΠΥΜΏΡΟ ΝΣ, ἑανέξον,: οιεδέοβ ἑαπίέαθ 4. ρογέασ. “νὰ, 
λάδια. 1 Ῥαγ. 1Χ, 17. 18. 2"Βαδι. ὙΠ], τά. Εδάτ. 11, 42. - ἀν, 
Ῥονγέα. Νοβδπι. ΧΙ, 45. ὅ0. Το». ΧΧΧΥΠΙ, 17. πυλωροὲ 
ὥδου, ἰδπϊΐοτδδ᾽ οτοὶ, ϑιμ) ἴον ρσοΐδηι ἀηξοστο 1δη τογθπ 
εὐϊθυσγαμε, Υἱάθ οπισγπι 1]. Θ΄, ν᾿ 307. Ζέγρε, θη. ΥἹ, 
άοο. οἱ οοπε. “7εεγολέμπι τι χορ Πυλάρταο, ἃ. βέδπογμεπι δά --ν 
ἸΝέαμα, ΧΥ͂Ὶ, 18. Ρ. γὃ, Οδεΐεταπι ἢ οπιπιθυβ 18 ]οοἷβ' Ἰὰτῃν 
ἀαιὶΒ ΤΧΧ Ἣν Ὁ Ἰορογαπῖ, -- Μοϑ Ώ ΘΠ] ἃ, ρ]πν, Εϑ4 τ. 1, 25, 
τ οα. Οννἐὲ Μ5. Βτοπι. πυλωρὸς, ὃ τῶν πυλῶν φυλαξ. 

ΠΥΝΘΆΝΟΜΑΙ ) ϑοϊϑοξέονῦ, . ρέγοοηοῦ, ἐηέθυγΟρῸ, 

ἘΡΥ17) φμαθγο. Οεμ. ΧΧΨΥ͂, 522. ἐπορεύϑη πυϑέσθϑαι παρὼ χυ- ᾿ 
δίου» ἰθῦαῖ, ὧξ ρογσοπέαγοέμ" ἃ Τϑοιῖπο. Οομξ, ΝΜδτΗ. 11, 4, 
ΘΒ. ἹΥ, 52. Αἀάθ ϑγπιπι. 5.Ἀ.6Ρ,. 1, 2. τ ὯΝ οΒα]ά, γεϑροῃν- 
ι46ο. ἤπο. Ὅλα. ΠῚ, τ56. ἐπυνθάνετο αὐτοῦ, ἱἐπέογγορ αδαξ 1] ηι, 
1ιὰ ἀύοστα σαπβῖυ] ζμέμψαξμδ.᾽ 801}. 2» ἴῃ. υπὲν οεϑυτη ἐοφεΐὶ 
Ὡοῖαῦ, ἀἀδοᾳθθ 86η8ι, πὲὶ ἢ. }.., 16 ροδίυϊαπῖθ, ἀ6 ἑπέογγοσα- 
δἰοπέδμα ἀθοστρ δοοὶρὶ ροϊέβε, 2 Μίδοο. ΠΠ1|, 9. 5 Εϑάγ, ΥἹ, 
11. (δὲ ν. 12. εδὲ ἐπερωτᾷν) τεβροπᾶοι ομα]ά, τ Εϑατ. Υ͂, 
η. ϑωάαδ: πυνϑανομαε, γδνεκἢ 9 ἐρωτώ.' ΄ 

ΠΥΞΙΝΟΣ, δικέπμο,. ἊΒλ)γ ομργθδδιδ. ἵποογέν Οϑὰ; “ 
Ψ], Χά. ο΄. ἧς ν δ τὸς “Ὅῃ 

πὰ τα ΕΝ Κ᾿ 
Ὰ 



552 ΠΊΞΙΟΝ .«-- ΠΥ͂Ρ δ! 

ΠΥΎΞΙΓΟΝ, ἐαδεῖϊα φογἐρίονγία δὲ αϊοέα, φιοαῖ οἷξπε ες: 
δωχο ἡεγέ σοίεδαξ, διῖδαι φυαονές αἰέα ἑαδιιῖῖα, πὲ οἷι ἱ. 4. 
πλαξ. τ, ἑἐαδηΐα, ἴῖ, ραγνα μγχὶδ' Ἐχοὰ. ΧΧΙ͂Ψ, 15. 

. δώσω σοι τὰ πυξία τὼ λίθενα, ἄφθο ἰδὲ ἑαδειασ Ἰαρίάεδες τιϑὶ 
“44. ὅγπιπι, αο Τἠεοά. τὸς πλάκας ΒαΡδηϊ. Ζϊδογεῖ. πυξίδα 
(δενπαν ἄμα ὈΘῺ6 Ἰορὶῖ πυξία θὰ Ἐχοά, 1. ο.), δίπτυχα. Ἰεα. 
ΧΧΧ, 8. γράψον ἐπὶ πυξίου ταῦτα, κοτίθθ αδὸ ἀῃ ἑαδιέα, 
ϑγπι,  πτυχί. ΗδΌ. 11, 2. Ὧὲ “οπ . ῥῬτὸ πυξίον σοπ ἑοῖς 
Ἰεῤροπᾶσαι πυχτίον, ἐξδγώπε, 48ἃ ἴαπιει σου ἑΘοϊΌτα ἔ80116 δῖιροτ- 
δεάοτθ ροβϑαπυϑ, ϑγπιπιαδήμα; ἐπὶ σελίδων. “- . ΠῺΣ, γεξέον. 
Ὅλος. Ὗ, 15. κοιλία αὐτοῦ πυξίον ἐλεφάντενον, ὙΘΏΪΟΣ δὲμδ 

᾿ γγκίαϊσια σθατηθα. ΩΨ ποῖδς ζαδνέοαν ἐξέ. -- Ἀ ς , ΡαγῸΡ 8:6, 
ὀαέξέδμδ. ἦπο, δὲ ἘΟΧΧ 860. Οοπιρέ. ἃ Ἄερ. ΧΧΙῚ, ι8. πυξίον. 

ΠΥΎΞΌΣ, ϑιχμσ. Τλοορλγαδί, Ἠΐφέον. ρέαπέ. Ἰ1δ. Ὕ. ς. 
ἤ, οὲ 1.10. ΤΙ, ο. 16. Εδοίΐμπτ ἃ πυκάζω, 4016 ἀδηδαπι οἷπε 
Ἰρῆτα.. ἀυ, σεαγὲ ἀρδοΐθϑ. 166. ΧῚ , γ0. «- ϑΝΏ, σδανι, 
ΨᾺΝ ὅγπιπι. Ἦθ8. ΧΙ,Ϊ, 10... , : τ 

ἘΠΥΡΑΙΟΏ, γμδϑο, τωξέϊο, ἱ. 4. πυράζω, πυῤῥάζω., οἱ 
πυῤῥίζω. Ὄῦκη ΗΙΡὮ, δ ὕϑνς, ἀάξιι. 166. 1, 18. εες. Μ5. 
Ματγοῖ,. ἐὰν πυραιῶσεν- τς ἄρ δὶ το 

ΠΥ͂Ρ, ἐρπίο, ποίοοαιδέμπε, Ῥ]ατ, τὰ πυρὰ, ἑρποο, Δοῖο- 
οαμμϑέα. Ἄς, Ἰάδαν. ἘΖΘΟΙ. Υ, 2. - ΠΝ, οἶδεν. 44]. Ἐπ εοΒ, 
ΧΧΊΗ, 57. διὰ πυρός. Ἀδοῖδ᾿ πδὰ δόσδο δὲ δδὲ ἀδ οογδιεπι- 
ἐέογιθ Ρ6). ἐρτσπι, 80 βδουϊ βοὶϊ8. ΜΟΙ Ομ οἴξεσσὶ βολίεῖβ. - 
ἄγε, νἐν. ἴοτοια. 1., 42. υδὶ ῥτὸ Ὁ Μ5 Ἰορογῦπς ὩΜμ 5. ξάσαι 
᾿ναϊεῖ ἀθ Ἰοοο ἴοσϑιι ΥἹ, 25. -, ὧν. Οδα, ΧΥ͂, 17. Ἐχοά, 1Π|, 
4. οἷ 8110] δδορίπβ. - δε, ρσὸ υν. ΝΙΘΙ. ΥΊ, το. ἴωορεταπε 

᾿ὥμ. -ἰ κῶν οδα]α. δ ὙΠ, 11. - πυῶε, δαον ποίκπι ἐρτεέειπε. 
1 8ὅ8..1}, 50. 7η6. Τυονὶῖ, ΥἹ,..γ. ἐἐ ὙΠ], 55. Τλοοά,. Ἰιον. 
ΧΧΊΨ, 2. “4.. 1.ον. 11, ὅ. ε6ο. «οὐ, ΤῬαμῖ, Ζ,ἐρε. ἀπὸ πυρῶν 
κυρίου: δὲ ἴδαιοη δἷπ ἀυδίο πυρὸς Ἰεροπάσαι, υἱὲ Βεαροῖ 
Τἰεοῦοέ. ἀπὸ τῶν τοῦ πυρὸς κυρίου. Αἴ4φι. 1ιον. Χι, 12. 560. 
Ἡδεγοῖ. ἀπὸ τῶν πυρῶν. γιάθ δὰ ΒΒ. ]. ϑολανζεηδονσίεμπι. - 

γοῦνα, φεΐ, Ναυη. ΧΧΊ, 50. Ἠΐο ρογρογδαι Ἰοβδετπε ΟΝ. - ὨΝ, 
πειρέξεγ, Ῥο. 1.011, 8. Ἐπ πΠΘΏΒΌΙΠΙΟΣΌΧ δοπίδηεὶδ Ἰορεσαῖςξ 
πων (00}1. Ιοτϑ, ΨΊ, 29.) (8ο πῦρ ἰὰ ποϊΐοπο γενέ ἐπἥαπε- 
πιαέογίαο δἀ Πα ΘτΌ ἢ) : δδοσπηυτ Οπρροίίη σοῖο (ἰη Ονὲὲ. δ. 
Ῥ- 219.)}, βἑολέωπι δὸ Ἴγοπιπεέίμπε ἰοδοταῦῖ ὧν. ϑεὰ πϑυῖτα 
οοπϊοσζυτα Ορυβ δεῖ, Ναπι, ;ὖ θ6π6 πιοπεῖ Οεπεδταγάμς, 
Ὁ Ἰάθπι 688 συοὰ σὴς ροφεῖοο εἰ ἐγτίδοθ Οβα]ἀδεΐδ ἀϊοϊτης 

' μουν. - Ὧν. Ἦοϑ. ΥἹΙ, γ. Ἰορετυδὲ με, δὺὲ ρμοείυδ ἢ υξ 5 
φδοξτῇ δ᾽λεδυι, οχῖοϊοσοηῖ. Οοηξ. Οαρρεϊὲ ὥὐε. 8. ν. 59. 

᾿Π φεαδᾶ.]. ϑολᾳγ[εηδονρίωπε. - ὮΜΆ, ζοϑέον. Ατοοβ. Ὁ, τὸ, 
Τιορετυῦῖ Ὀν3ν ἐν πυρί. - ΠΆΣΒ; ἑποσπάδεωπ. Ἐποᾶ. ΧΧΙΠ, 6. 
- ηῦπ, ἐδηεῦγαο. Ὠθαῖ Υ, λό. Ῥὸε ἐσησοῦγαο Ὦ. 1. ἰπτε]]6ρ 6 α- 
ἀδλο ϑυπὶ πιδεϑ ζεἰπιπα ἑσομέᾳπεφε.. - πη, Ζαπιπια. 1665. Χ, 
27. -- ᾿2λλ, περ ΐδο, Ἡὶς Θιΐαι νοοῖ δἰπο ἀπθΐο πῦρ τεβροι. Ὁ 

; 
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δὲ ἀρυὰ Σεῦν. 1π1. Ἐπροι. ΧΧ, 47.. 8γν. οἰ, σὐοίσσαρέε, 
ΕΞ διά οτη οἱ ρα βοδείοπδηι Βαρδὲ φυοαο Βδθς νοχ 1π]. ολαΐά,. 
εἰ δαπιαγίέαπα. - ὍΣ: Μ᾿} σμά]ά, Ὦδη. ΠΠ, 6, 11. ὙΠ, 9. 
20. δ δἰΐϑὶ. - ϑὰν, αὐωγοηδ. Ὑλοοα. Ῥτον. ΧΥ͂Ι, 25... 
δὴ ἢν ῥγωπα ἐρπέξαι βα]αι. ΟΧΧΥ͂ΙΙ, 65. Οομξ, Αροο. ΥΠΙ, 
ὦ. - πΒ ἢ, μδέΐο. ὅδ. ΧΙ, 5. Αἄἤτοἱ. Τ᾽, 11. ϑ64ρ. ΧΥ͂Ι, ᾽6.. 
σεῦρ, ζωίρενα ἱρηίέα σγαπαάϊηϊ πιέχέα (6611. Ἑπκοὰ, ΙΧ, 4. Ῥε. 
ΕἸ, 52.) εἴ, ν, 22. δϊτ. Ὑ|1, 19. πῦρ καὶ σκωληξ, αγβέοέξ-- 
Ογιθα 8. Ῥοδηαα »γανέδοίπιαθ, οΟἸἸ]αῖο [Ιυἀϊεῆ. ΧΥ͂Ι, 1»). [681 
ὙΓὈΧΥ͂Ι, )4. εἰ Μίατο. ΙΧ, 44. 48. 5ϊταο. ΧΧΙΠΊ, “5. δὲ ἀ6 
ἐἐδέασἑέπα νοηετθα, οἴ πυροῦαϑαι τ Οοτ. ὟΠΙ, 9.. δ: οῖυτ. 
ΤΟ οηξ. Ζοκίςζοι Ν. Τ΄ 5. ν. πυρούσϑαι. 81:. ὙΠ], 8. μὴ ἐπέίστοις 
βάσῃς ἐπὶ τὸ πῦρ αὐτοῦ ξύλα, Β.. 6. ἀγάονοπι ἰοφιομαῖξ αα 85 

΄ φὲπαϊσαπάὲ δοοδηἀθθ τααρὶβ., ροτίϊπδ ἔαοῖβ, δὸ δὶ Ἰῖρῃα ἱρῃξ 
δυρροτδα, ἢδπιηηϑ πιδρ!5 δχδγάεβϑοεῖ, ϑ8:ς, ΥΠΙ, το. πῖρ ᾿" 
φλογὸς, ἔνα, ετοαπασδοσηίέα, αἤεοίθ απίπεὶ νολοπιεπέξονδο. 
Ὡρηὲο αυοηυὸ ρῥϑϑδῖην Ρτὸ ἐγὰ Ῥορϊῖοτ, γιά. 23ατγέλ. δὰ Οἱαιια,. 
Δ1}0.1. ἴθ Πωζι ν. 182. δῖτ. ΧΥ͂, 16. Ὧδ1 πῦρ καὶ ὕδωρ ποῖδ! ᾿ 
4ιαοίξδοί σογιέγαγέα, ν. δ. τλα]ὰ δὲ θοηδ, ποχἷδ δὲ 88] ϊδυῖδ, 
δ ἱρῃ 8 ὩὨροδῖ, Δη 8 εδῖ βαϊιίασὶ8. δ1:. ΧΥ͂Ι, 6. πῦρ, ροοπαθ 
«αἰνίπαο, 1, 4. ὀργὴ ἴῃ δ64ῃ.: πδπὶ Ὁ1π1Ὸ ΤΌ 6ὲ ΣηϑΙΔΓ 1ρ018 65ἴ. 2᾽ 
ἽΙΔοο. 1, ι8. πῦρ, ἐρπὲδ ϑαρεν, 0011. γ. 19. δὶ πῦρ τοῦ ϑυσια- 
ατηρίου ἀϊοιῖυτ, Αἀάο ΤΠ], 1. 

ἌἌΓΩ ΔΙΑ ΠΥΡΟΣ, ἀμοο μας ἑρπδπις Οὐ. ΘΒ 5, 
Φογρδετο ἔπ ἐρηθ. ἃ Ῥαν. ΧΧΥΤΙΙ, ὅ. ὔ 

ΟΔΠΥΡΑ͂Ν, ργνα, δένμδδ ἐρπονπι ἐργιθ. ἀοοοηθα., Θιϊδπι' 
ζρηΐδ, ϑαπιπια, οἴ ἀυϊάθπι ἐπρόηδ, ἀοοννι8 ἐσπέέπι οοἐζμσθηπα Ὁ 
ζέων. Ταάϊε. ὟΙΙ, 5. 860. ΧΙ, Θ. οσηρίοδαϑα ζμζπείία, 2 
ἽΝΙδοο. 1, 22. ἠυρὰ μεγάλη. Κμίραίμδ: ἱσπὲδ πιαρητιδ.γ) '. 4. 
φλὸξ ν. 32. Υ᾽ὰδ αἀθοᾳυο δγπιπι. ϑίσαο, 1,1, 4. πυρὰ εἴ πῦρ ἴα 
«οἀὰ, οοπξαπάαπιυν, Ζεεγολ. δὲ Ἐέγπι. ΜΙ. πυραὶ, πυρκαϊαὶ, ἀπὸ 
τοῦ φύρω. Ῥλανονίπμδ: πυρὰ θηλυκῶς, τὸ. πῦρ τὸ ἐπὶ νεκραῖ 
εἱπεόμενον, καὶ ὁ τόπος, ἐφ᾿ ὃν τὸ πῦρ ἅπτεται. ΝΕ 

ΠΥΡΑΜΊΣ, Ργγακιὲδ, πιρίεα τπαχίπια φσοοπιοίγ σα γά- 
Ζίοηθ οοηϑέγοέᾳ, 9.5 ἰαρέοίδιαε φμασναξία. α ἰαῖο ἐπ ἀσιέτεηι 
χοηάσησ, ἰἰα ἀϊοῖα ΔΡ 1ρῃϊβ8 81π1}}τπᾶϊη6, αυἱ 8ΌΓρομΒβ ἸδἴῖοΣ 
Ζη δοιῖθηι ἀδδιηϊξ. 8168 βορίϑηι δχδίσιοϊδθ ἔυ 856 αἀἰσππῖαν 
τ Νίαρο. ΧΠῚ, 28. 601}. πιοτα Αεργρίίζοτυμι. 1 Μ8οο. ΧΠΙ, 2δ. 
᾿Ηοογοΐε πυραμίδες, οἰκοδυμήματα γεωμετρικὰ ἐπὶ τὰ κάτα 
“κατερχόμενα. 6 οἴγηιο ν, Ζαδέοποξὲ Ἔ. 1. Ορρ. Ῥ. 219. - 

ΠΥΡΙΌΒΑΡΕΙΣ. πιμηϊείοπδα ἐμγυΐέαθ, ργορωσπααρῖα,, 
Ζωστόξα ραϊαέέα. γον, ρα αέξοπι. Ῥα. ΟΧΧΙ, γ. εὐϑηνία ἐν τοῖς 
στυργοβαρεσὶ σου, [εἸλοῖῖαϑ ἸΏ ργορωρπαομίίβ τὰ18. Εἤεεγοῖ, πυρ- 

γοβάρεις, οἱ προμαχῶνεν. διιἑάίαϑ: πυργοβάρεις, προμαχεῶνες, 
οἱ ὀχυρώτατοι τῶν πύργων, ἢ τείχη ὀχυρα. 1.65. Ογνε 1Μ5. 

᾿ς Βτεπε, πυργοβάρεις » οἱ προμαχίονες (βοτ, προμαχεώνες γε] πραν. 
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μαχῶνες) τῶν πύργων οἱ ὀχυρωτεροι. Ἀοολαγέιρ έδν. Ῥι, ΤΙ: 11}. 
ΨΙ. ο. 16. Ρ. 808. ᾶποὸ νοοδηὶ ἰμῖον 86πὶ - Αορυρῖῖδθ Βιιπιοταῖ, 

ΠΎΡΓΟΣ, ἐενγγὲδ, ρτορμρπαομίωπι, πεάγδ, ταρῖαρὮ, 
Ῥγαεοίαέμτα. ἔὍ5ηπι, μα αέξιν. Τγ)αν, ἘΥ͂, 26. 5666. Οοἵ, Ολέε. ιά. 

.ς Μεκίοου Ν. Τ' 5... ν. - δ, οἰγομέμϑ. ϑγγηπι. Ῥτόν. ἘΠ, 27. 
πύργον. -- Ὑγ3Ό ν ἐμγγὲς, ραζαξέωπι. Ῥε. ΤΧ, 5. ἐγενήϑης ἐλπές 
μουν πύργος ἰσχύος απὸ προσωπου ἐχθροῦ, ἔδοϊῖαϑ 686. βάαοῖα 
χηθᾶ, ἐμεγὲφ γόδονῖθ, Ὦ. 6. ἐμγγὶφ πεμηξέα, ἃ ἔδοϊο ἰὨἰπιῖοῖ: 810 
“4. Τβεοά. Ῥτον. ΧΥ͂ΤΠΠ, 10. πύργος κράτου. Ἐδάεπι 

᾿ΣώρΙΆΡΒΟΙΆ υδὲ δυηξ ρῥτοΐδηϊ αἀθσάθ6. ἤοπιεγεα, ὍὈΝῚ 46 Αἰδοα 
ΤδΙδπνΟῺ 8 ἢ110 σα, Οὐγδ86. λ΄, ν. 555. τοῖος γὰρ σφιν πύρ- 
γος ἀπωλεο. ωτγὶρ. Μεα, ν. 5900. ἣν μέν τις ἡμῖν πύργος 
ἀσφαλὴς φανῇ, δὲ πύργος ἀσφαλὴς ἰυχῖα ϑολοῖ, ἄϊοϊίυτ 
ἀντὶ τοῦ ὀχύρωμα σωτηρίας. Αἀάϊε δολοί. καταχρηστικῶς δὲ 
τὴν σωτηρίαν πύργον ὠνόμαδεν. παρὰ τὸ τοὺς ὑποδεδραμηκότας 
ὑπὸ πύρχῳ ἐν τῷ πολέμῳ σωώξεσϑαι. Ὑιάο εἐ δολοῖί. δορᾶ. 
Οεάΐρ. Τγν. ν. τχο9. Οἰαμαάϊΐαπ. ἴθ Πισὲημ. 1. ν. )64, ἀδ 81:}}}- 
ὁοη6: ἀξο οὠποίξθ ορέαξα ηιΐθδ, ζὲο δοία ρμογέοϊξ ἐμγγὲδ δγαξς, 
οἰγροιϑηθ ἐγμοοπι ρογγθοίμδ ἐπ λοδίοπι. Οοπξ, Αϊδονγεὶ εγέο. 
οΥἕξ. Ῥ. 5. οἵ ποῖδία γα 1ῃ ν᾿ τεῖχος. - ΠΉΚ, πιμηέέέο. 168. 
ΧΧΙΧ, 5, ϑήσω περί σὲ πύργους, Ῥο;δηι. οἰξοῦπιη ἴθ ᾿γορει--: 
δπαομέα. Τεογοῖ. πύργος» προμαχεῶν,, τεῖχος. ᾿Α4λλ᾽ ἐπὶ πύυρ- 
)ὸν ἔβη. - Δ, 6 γορίοπο. ΝΒ. ΠΠ, 19. Θεά ἴδ᾽ νοχ 1332 ἃ 
ΧΧ ῥγουββ Οπιϊδϑὰ 6886, 80 πύργου δὰ ὨὉΨ τοξεγαη ἄπιαι 

νἱάοτυτ. δ.:, ΧΧΥ͂Ι, 27. πύργος ϑανάτου, ἐμγΓίδ πιογξέδ, Ὦ. 
6. υπογέξξενα, Οοπξ. Ὀόειϑέμπι Ῥγονεγὸ. Οἰαδε. Ἶ. Ἰἰἢ. ΤΥ͂.- αὶ. 
48. Τὰ νυ]ρο. Μ|ΙΒ δυΐοπι πύργος Β.], ἑαπάπι, ρογέαπι 1" 
ἄσατο ν᾽ ἀδτατ, Οοπξ. Ζοηι. 7. γ΄, 153. 

᾿ς ΠΎΡΕΥ' Α, ἰοοιδ, τιδὲ ασοθποἑξμν ἐρτιὲδ, ἔοσμδ, οαπιὶ- 
πι8. ῶνπε, ἐρπῖδ, Τε5. ΤΙ, 16. ᾽)ϑὶ] ἀπ δἀ.. “(. Ἰορίτον πυρέᾳς 
ὕιεγαχας Ἰοοῖῖο ἃ Ἰδοϊζομα πυρὶ, 4088 ἴῃ Δ}118 1: τῖ8 σϑρϑσῖ- 
ἴὰγ, αυοδᾶ δδηβῦπι πιϊδίπιθ ἀΐθβοσι, Οοπείημοι δεΐοπι Ἰθοῖῖο 
πυρὶ δγαδ ἀδίϊοποηι δα τοχεὰπι μεδταϊουαι. 

ΠΥΎΡΕΖΟΝ, ἑρπίανέμπ, ζοομέμδα, ομὲ ἐσπὲς ἑπεροπέ- 
ἔι"),) ἐρπὲς γεοσρέσοιέιηε, ἐλεγεδιίμπι, ἀσοῦγα. τ25 5» Ῥῥἱατ, 
Ῥαΐαδ, 2 Ῥατ. ΤΥ͂, 11. - ΔΏΠΌ, ἐπδέρωπιοηξιεπε, μὸ ργβπαᾶσ 
αὖ ἱρπο οαρὶμπέμρ, ΄ βασι υπη 8]105 ἐλωγέδιέμηι, Ἐσχοά, 
ΧΧΥΎΙΙ, 5. ΧΧΧΥ͂ΠΙ, 5. Νυπι. ΧΥ͂Ι, 57. - ἔπβρν ἰωραπαν. 
ϑγπιπι.. Ναπι. ΧΧΥ͂, 8. πυρεῖον 860. οοδᾶ. ποππθ]ος, υδὲ 
Βαεοίζ. οἷ ἃ]. ΒΑΡ θηξ πορνεῖον. Νοδέϊέμα Ἰορὶς πυρίνιον, οαἱ Ἰάδο 
ΔΑΒΘΏΠΟΥ, αἰ πύρ ἱπίοτἀτη ἀο ἐίδέαϊἑηε νοπόγεα ἀἰϊοΐτον, υἂὧΣ 
δρτα ἀοουΐ, δὸ ΓΟΧΧ ἢ. 1. κάμινον ΒαΡδαξ, ργοὸ ατοὸο ὥγοοος- 
Ῥίμε ν. 45. καμενεῖον Ἰαρὶτ. Τιεοῖίο πορνεῖον ᾿Κααττπὶ Ρ]08ε 
δια οοἠἕίηοῖ, Ξδεγοῖ, πυρεῖον, ἀγγεῖον, πὲράμεον εἰς πυρὸς 
ἔνθεσιν. ϑωίαθ: πυρεῖον, ϑυμεατήριον. 

ΠΥΡΕΤΟΝΣ, ζεδνῖα. πϑ τε Ὁ τὴς, ἐρηὶδ ποὸπ δεβίαέμδ. 
ἄπο. Ἰοὺ. ΧΧ, 26. Υἱιάοίων πιοσύπι οἰοδβϑηιὰ 6446, 6 ἀσείϊε 
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πυρετὸς πἀϑυχραῖυτι ἸορίταΣ ἀρυὰ Ποπιεγπι 7)ἐαα,, χ΄, 51. -: 
ΠῚ. Ώσδυις, ΧΧΥΙΠΗ, 22. : ἷ 

-ἘΠΎΥΡΙΑΤΟῚΣ, Ργνέαέμδ, ζοπισηξαέμδ, οαζεξασέιδ, ἐρπὲ 
τοοίμδ. ΠΏΓΙ, τχοοθρέαομόμεπι. Οἱ λοιποὶ 866. οοἀ. Χ. Τἴοίπει. 
Ἐσυά. ΧΧΥ, 58. πυριατὰ, καλούμενα τρυβλία. Ῥοδῖοτγιοτα 
Ῥῖο Ἵὀχορεοίοῖβ οἱ Ἡδώίᾳμέςε Ἠδπά- πὶ θυ θη δ Βαῦοὲ Τοἐπιεδέξιδ. 
Οδοίοτγαπι: ρτὸ πυρεατοὶ οοπίξοῖο Ἰοροπάπαηι πυρεῖα 8. πύρδαλα. 
»Ῥλοέξμδ 7,65. ΤΠΙυριάτη θηλυκῶς τὸ πυρέεφϑον, οὐχὶ πυρέατος 
οὐδὲ πυριατὴ ὀξυτόνως, οὐδὲ πυριεφϑός. ἩἨεογοῖ. πυριατὸν, τὸ 

. φᾳθὲν πυρὶ, ὃ γίνεται ἐκ τοῦ πρώτου γάλακτος. 
ἘΠΥΡ, Ζ4), ἑηδαπωπο. τινὰ, τεβρέοίο. ΤΑφοαῖ, 866. οοαὦ 

Οοὲοἰέπ. Οοη. ΤΥ, 4. ἐπύρισεν, ἑη)απιπιανίέ, αὶ οπέξαμορο, 
πέμϑ ἴδτήθι τηᾶ νη} ἐνεπύρισεν. Ὗ ἀθ ϑυρτα δ. ν. ἐμπυρίζω.» 80 
Ἐεγπιοί. 1. 556, 553. 

ῬΠΥΡΖΩΝ, ΠΥΡῚ ΖΟΥΣΑ͂, τα, νεδοθοθηδ, ἷ. 4. 
πυρόίζων. ἘΥσα, σμδεμδὲαι8, γέδιοπι γμξμΦ. Ἐν. ΧΙ͂Ι, 40. 
πυρίζουσα 860. οοἄ. “͵ες. ἘΌ1 το] ΠΡτι Βαροπῖ πυῤῥίξζουσα. 

ΠΥΡΙΚΑΎΣΤΟΣ, ἑρπθ οοπιδιρδέμδ8 ναὶ αὐμδέιδ, ΝΛ 
υἷε φαγί. Ῥδἢ, δωοσοπδιιδ ἔσπθ. 168. ἵ, 7. - ὧμκ ὨΒγ, πιϑέϊο 
ἐργιῖβ. ἴε6. ΤΟΧΤΥ͂, τι. - ὡν. 5 ΜΝῸ πβ, δισέξο οέδωξ ἐργιὲδ. 
1ε8. ΙΧ, 5. Ῥταθίεσθ Ἰδρίτυν 168..1, 22. 860. .4Δ1:65.. αδνὶ ὨΪΒῚΣ 
2η ἴοχῖω ΒΘΌγ, τεροσίτυν, ἤξογοῖ, πυρίκαυστος, πεπυρωμένος. 
ϑολοί, Τοπι. 1], ν΄, δθά. πυρίκαυστος ,) περικεκαυμένος, ἡμίφλε- 
ϑτος. «Ἥγέϑέοί, Τγοδί, δ. 11. ᾧ. 55. 

ΠΥΡΙΝΙΟΝ, ἰωραπαν, 4. ἃ. ἑρπέαγέμπι, ὉΝΪ τρι8 
Ἰτο1αἴπῖο δοδῖαδτς Βουνΐμ 68. 50, ἔωραπαν. ϑγπεπι. Νατα. ΧΧΥ, 
8. Νοπηῦ}}9 ϑγηυπαοΐλμα νἱἀδιον πιο ροσο οοποίανο. εὲ 
7οσμδ αἰεδαίμν : ἰἴδητιο ἔοτῖθ ῥτοὸ πυρίνιον Ἰορεπᾶμππι πυρίον, 
Ὡἴ δἷ1 οο 8. Κγογδοερίμεδ οοΟμῖτα οοῃϊίοῖξ δοσῖ θη υπι πορνεῖον» 
ᾳυοά ρτϑοῖοσγ. δ]ῖοϑ οομβγωδηῖς οοὐά. Οὐοἱεί. οὲ Ζέρθ. λὰθ 
ΔΌΡΙΑ 8. πυρεῖον. ᾿ 

ΠΥΡΙΝΟΣ, ἑρπομδβ' ὧν, ἐρπίο. Ἐσεοῖ. ΧΧΥΙΠ, τά. . 
106. ὅγπιπι. Ῥβ. ΟΠ], 4. πυρίνη φλοξ, Ἰρῆθα ἢάπιπια. δγπίηι. 
δεο. οοὗ, 108. “7οὖπι. Ὅσαι. ΧΧΧΤΙ͂Ι, 4. ἘΡὶ νἱ, Ζοίπιοδέμδι 
Αἀάε δίτδο. ΧΙ ΠῚ, 9. ἕππων πυρίνων. 

ΠΎΡΙΟΝ, ἱ. 4. πυρεῖον, ἐδιγέδιλωπι, ϑἴταο, Τ.,, 9. πιδὲ 
ἔδταθα Ογοεΐμδ τϑοῖλιιβ ἐπὶ πυρείου Ἰδρὶ ἐχίϑεῖτηαι. Ζσα. Ογνεἐ εξ 
“Μ65. βτεπι. πυρίον, θυμιατήριον. Τὶ εἴ Ηδογολέμε ᾿μτοτρτοῖδίαν, 

ἘΠΥΡΠΠΝΟΟΣ,. οοπῖτ. πυῤίπνους, 1. 1 πυρίπνευστυς, 
σηοπι δρέγαπδ, νέρῃ ἐρήδαπι λαδεπδ. ὅ Νίαδοο. ΝΈ, 34. τὴν πυ-- 
Οίπνουν (ἴῃ οοἄ. “1165. Ἰερίταν πυρόπνουν, νοοΔΡΌ]υΣΩ πυϑρὲ- 
δτὰ οὔνίαπι) τόλμαν ἀκλεῶς ἐσβεσμένοι, ἐσπένοππα (ἘἈ. 6. ρεγπΐ 
οέεπι σὲ ἐπέσγέξιεπι πιΐπαμ 6) ἀυάαοὶδ ἱπρίοτῖθ οχιϊηοῖα. Πυ- 
φιπνέω Ἰεβίτων ἀρυὰ Φωγὶρ. 7οπ. κ. 205. ὁ[ πυρίπνευστος ἀροὰ 
Μωδϑαειπν ἂἃ6 16». ν. 88. 

. ἘΠΥΡΙΣΜῸΟῚΣ, ἐποοπάέἑμπι. ὧπ, ἐφηΐο. 108. Υ, 24. ἐνεν 
᾿σερήσϑη ἐν πυρισμῷ 8660. Καὲ. υϑὶ α)}} ἐμπυρισμῷ Βαθφαῖ, 

τ... ,,, ὦὦὖὦὖὦὸὖὸὃὃὕἡΦ . ὄ . 
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ΠΥΡΙΦΔΕΙΓΉΗΣ. ἐξησισ, ἐρτπσ βαχταπε, ἐβπέέμε. 840: 
ΧΥ͂ΝΙ, 5. στύλον πυριφλιγῆ, σουπιηδηι ἐν πέδαπεπιεαπει, ἢ. ες. 
2ωριεγαπίοπι ἑπδέαν ἱρπίε. Αἀάε ὅ Νῖίεδος. ΠῚ. 29. Ὡδὶ εεὶ 
ἐρπο ἐποθησδ, σοπιδωδέμα,, Ἀ. 6. αδδογέμα: πᾶς δὲ κτύπος ἄβατος 
καὶ πυριᾳλεγῆς γενέσθω. Οὐ υἱὰηὶ περεφλεγής ὃ 

ΠΥΡΟΒΟΜΟΣ, ἐρηπδθ ἑποιίαπε, μοὶ: ἀρέξια ααὶ ἐαοι»- 
ζααος ἐρπρε. Ηϊηο 

ΠΥΡΟΒΟΜΟΝ, 50. βέλος, ἐδέιμιε ἐποεπαϊέαγέμπε, δαρίξ- 
ἕσε, 4μας αὖ οὐδεδεὲα πιδέϊσδαπίμῦ ἐπ ορότγα ἐδ πιέξέξδα οδεξάεη-- 
ἔξιπι. 1 Νίδοο. Ι, 51. πυρόβολα. Ζιαέέπες ταϊοτρτοίδιυτ: 
ἦφηπίς ἑασμέα. Οτδεοῖς 8115 ἀϊοοθαπίυγ διάπυρα βέλη, πυρ- 
φόρα βέλη, πυρφόρα τοξεύματα, πυρφόροι ὀϊστοὶ. βέλ᾽) πεπὺυ» 
ρωμένα, 6 1, δτῖη186 πιαῤσοἑξ, ζαίαγίοαε, οὲ ῥεγνεξαςεα ἴα. 
οαΐα. Οοηΐ. ρτδεῖον Ζιἐρβέπι ΤΡοίδογοσέ. 1. Ψ, 14]. 1. ν. 102. 
οἱ δεεινσολέωπι δὰ ἤοροίξεπι 118, 107. ο. ᾿ϑ, ν. 257. δαοίοτες 
οἰϊδῖοβ οἶδα αἂ Ερμιοβ, ὟΙ, 10. Ρ. 168, Οομξ. δὲ͵ ν. πυρ- 

᾿ ὄρος 86 καίω. 
ΠΥΡΟῚ Σ, ἷπ ξδιετο: ζαν, ἤγερεα, ζγιεπιοπέιπι, 8 ρ6οὶα- 

εἴτι : Οοἰϊοαξέμα ζγεπεσπέιπι, ἐγέξέοιεπι, τοι τ ταΐο6 δὲ 4 πΟ4090 
ἴῃ δἰηρυϊατί; ἑα χμοα εἰ ἐγξέξοο σοηγοέέωτ,, κα σῖτον, ἴῃ πεὺ- 
ττο; ραπὲϑ ἐγζέξοσιδ, ὁ ἄρτος πύρινος. 111, βγωπιοπέμεπε. ΝΕΒεαι, 
ΧΙ], χΧ4. δεκάτην τοῦ πυροῦ, ἀεοϊπνα5 ὕγμβαπι φιραγιπεσιργεηιθ, 
ϑγπιηι. Ῥε. ΤΙΧΧΥΤΙΙ, χά. 5ϊταο. ΧΧΧΙ͂Χ, 52. πυρὸς, μέλι» 
γάλα, Ἀ. 6. οπηέθ ροπαγὲδ σοπιπιοα, διπιπια γαγιωπ ααΐ νέέαπι 
πισοσεϑαγίαγπι. - ΠΏ, ἐγίξέσειπι, ον, ΧΧΧΙ͂, 14, ἀνεὶ πυροῦ 
ἐξέλθοηι μοε κνίδη, Ρῖὸο ζγωπισπέο φυονδηῖϊδῖ τλῃϊ ἀτεῖοα, 8. 
πε! χ Ἰο]απι, ὅὄγπιπι, ἀνεὶ σίτου. Ἐπῖ ἔοταιι]α Ῥτονετρὶ- 
4115. Οοηξ, ἴετδθαιν, ΧΙ, 15. 106], ἵ, 11: οἱ κόρον πυροῦ, οοτῖ 
ἐνίεϊοὶ, Ῥε. ΟΧΙΝΊῚΙ, γά. ἐκ στέατος πυροῦ» δἄϊλρα 8. ἤοτο, 
ῬοἸ]ΐης ἐγέεὶδὲ, οο1}. Ὅδαυς, ΧΧΧΙΙ, ιά. Ἑχοά. ΧΧΧΊΨ, 52. 
ἀρχὴν (ρτο ἐν ἀρχῇ νεὶ ἀπαρχὴ) θερισμοῦ πυρῶν, 81 μεϊοιϊιῖαε 
αἰξοτα ἴῃ πθ886 ττι1οἱ. Οοηΐ. Ῥλέέοπ. 7ωά, (6 Ζεσέ. Ρ. 1.162. 
“- ῬΏ3η ομα]ᾶ, ρίμτν, Εϑάτ. ΥΙ, 9. ΥἹΙ, 4ι. Οἰοσο. Δῖ5. ἐπ 
Οαηέ. ϑονέρέ. πυροῦ, σίτου, 40 δὲ ρίοβϑα ρεοττίπετο νἱἄοίωτν δὰ 
ὭὍεαι, ΧΧΧΤΙ, τά. ᾿Ηἰπο πυρηφόρος, ἐγέξϊοὶ ἔεγας, 7νωρέξεν, 
δ, ᾳ. σιτοφύρος ἃρυὰ οπιον, Οὐ. γ', άρ5. οἱ “γπι". ἰὼ Αροίϊί. 
ν. 2283. ὑρτο 4ᾳὺο δὲ ουπι Οἰΐογου Ἰερίτυς πυροφόρος δραὰ 
“Ἡοογολίμπι ᾿ πυροφόροιο, σικοᾳφύρον. 4.86 νοΣ δπδῖαϊξ ἴῃ 6ρί- 
τἈρῃῖο “1:6ολγίὶ αρυὰἃ Φωέανγοῖ, ἐδ. εδ στἰδ. Ῥ. Θρά. 

ΠΥΡΟΦΟΙΡΟΣ (1 ἐροιάσπι πυρφόρος δαὶ πυριφόρος : πδιι 
συροφόρος εβῖ [γμπιοηξαγίωμδ, αὡἴ τιολαϊε Πίογοπγπιμα, δαῖ ρος 
δῖα ΟΠ] ἴὯΟ ἐδ, φιμὲ ὀγασλίϊα νοἱ ἐθγρὸ Κγμπιεηέιετι ρογὲξ, ὑπ- 
ἂς ᾳφυοαυς ἀ6 ἔογγα ἐγξέϊςὶ εναος ἀϊοῖυτ. Μιᾶάο δυρτα 6, ν. 

' στυρος» 80 οπιορπι Παα, ἕξ ν 125, εἴ φ, 602.), ἐρτι [γ, ,ἴαπε- 

πιΐξεν, ζαοῖξεν, απίδόέρπαημδι “ΝΣ, ϑμρεγδέεθ ἐπ. δαίΐο, 
Ανά. ν. 1δ. 8εο. οοὔ, Κα. Οοἀ, “41εν. θοῖ πυρφόρος. Τλδού, 
καταλριπορ, “4. ὑπολειφθεὶς. ϑγπμη. ἐκφυγωγ. Βομα. Νῖοαε 
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δεΐμι Αὐάῖδο εδὲ: πόπιὸ ογὲξ γοβίαμιεδ 6 δοῖϊο εὁ σόηογο Ἑσανέ," 
αὐ ὔἴιρέεε πόπιο ρίασίωπι. ΤΙΧΧ τορροχούυηῖ δὰ ρῬαγοθυνΐδιι 
Ὁτδδοοσαπι, δὶ ἀδ ογυιθπῖδ ο1846 δὲ Ἰηϊογῃδοίομυο ἀΐχοτο: οὐδὲ  ,, ᾿ 
σευρῷόρος, 80. ἀπελείφθη .58ὰ ἐσωδη. “ίοροπέαπμα «“άἄαρ." - 
(επί. 11, νγ8. ᾿πι6]]οχῖς ἀθ νϑῖθ, τϑιππι ἸΔΌΥΙ οἴ ΘΟΤΟΩᾶΘ. 
βεοβιαηὶο: Βηο ὕπυπὶ νΊ0]6 16 πδίϑβ διδῖ. “Μῆηφἰοδ. ἱροοεοίῖ. 
ὭΡγον. ὥνπε. ΧΙ͂Ψ, οὗ. δυπιεῖς͵ ἀθ βδοεσάοῖθ, αἹΐατίβ Ἰρπθῆν 
ἀποδηδοπῖθ, ϑβασζοβδῃοῖο δἰΐδβηι Ὦθο6. Ζἤεεγοῦ. πυρφόρος, ὦ. 
“τῦρ φέρων, καὶ ὁ μόνος διασωϑεὶς ἔν πολέμῳ. διιδάίαδ; πυρφῦ- 
ρος, πῦρ φέρων. Πνρφᾳόρους δὲ ἔλεγον τοὺς ἱερέας, τοὺς ἐπιβα-᾿ 
μον πῦρ ἀνάπτοντας. ἐν τοῖς οὖν πολέμοις εἰώϑασι τῶν ἱερέων 
οἱ νενικηκότες φείδεσθαι. ᾿Επειδὴ τῶν παντελῶς ἡττηϑέντων καὶ 
συμπατηϑέντων ἐν τῷ πολέμῳ εἰώϑασιν ὑπερβολῇ χρώμενοι οὕτω 
λέγεινᾷᾳ ὅτε οὕτως ἀπώλοντο, ὥστε οὐδὲ πυρφόρος. (ταυτὸν δὲ 

᾿ εἰπεῖν, οὐδὲ ἱερεὺς) ὑπελείφϑη τῷ στρατῷ. Αάάδα «Δεν, οὖ. 
“41ε5. εἰἰδ6 σοπέαϊ, Υ, ὅ. ν. 55. εἰ νϊάο ϑαῤπιαϑέιπι ἴῃ πὸξ, δά 
“4ε]. δραγεϊαπὶ Ρ-. 108, ποῖδ5 δῇ “Πεεγοῖ. οὲ ἡμέ. ΖΡοϊδωο. 8. 1, ΄ 
ο. 55. οἀ. ΤΠἸεπιϑέαγύμδ. διὸ Καἰἑπολιξ 72:68. ἀδ δασογαοία Ἡρῦν. 
»εέέ, δείδέοο 1,ρ5. κι715. ά. ᾿ : 

᾿ ΠΥΡΟ᾽ 22, ἱποοπάζο, ογθπιο, ἴἴ, ἐφπθ ργοδο, δυρίογο. ἘὩ 55» 
γεῦσο. «4͵. ΤΏτοι, ΤΥ, χ. ἀ6, Νιαδίγδεὶβ : ἐπυρώϑησαν, ἐἀνδοι]ειεῖ 
4118, πΌπΟ πἰιὰϊ ἐπϑέαν απιπιαο ἐρηὲδ γιρδιεθγε πὲ, πὐὶ ποι“ 
ΣὮ]1Σ οὐ ΙΝοδὲϊέο Ἰεροτα τπιδϊαηὶ ἐπυρῥώϑησανγ) γωῤἑαδαπες, 
ψιᾶο φυοαπθ ᾿πεϊα 8. τυρόω. «4ιι. ϑγηιπι. Τλεοά. Ἐκοὰ. ΧΧΥ͂, 
ὅδ. δὶ συσαῦα ρτὸ πεπυρωμένα δϑολαγίεπδενρίωδ Ἰεξδτα ταλναῖξ, 
σεπυῤῥωμένα, γεεζαϑ 5. οοΐογο γμῦγο ἐϊπρέαα. Ἐξααἰάθτῃ ὉΪΏ11 πε΄ 
αυάσμι οθθ860, "πη οἴϊδη) πεπυρωμένα γμέέἐξ ἀοοσπδέᾳμθ, 
οοἰογὲθ νοτιὶ ροῖθδῖ, - ἍΠ5, δίΐσο. Ῥτον. Χ, 21. ἄργυρος πεπυ- 
ρωμένος » τροπῖυπι ἐρπθ ῥγοδαέμην εἰ ὁπ απιὲπαΐέμπν, δάδοηυθ 
Ἰεοιλδδίμειιαι, ΘΧ παῖ μτοῖι, ορείϊπιυπι. Νόοῦ ΙΘρΘγΌης 1Π33», 

. βδοράεθοσο νουϊογυπῖ, δοῃδι ἰδθ ΠΟῺ πιοῖδῖο. - »Ἐ3, ρῥαμέο, 
ΓΒ. 1. αἶε ἐπῆρο. ΟΟΒ6]. ΧΙ], 11. οἷς ἥλοε πυρωμένοι διῖ ροιἱπ8 
πεπυρωμένοιλ οἷανὶ μγδηΐθδ, 86. απΐπιοϑ., αἴ τηοϊδρΒοτίςοα Ὦ. 1. 
ΘΧρτεβδοσιηῖ. Εογίδβδο ἴαπιθ Ἰδροπάυπι ἐδῖ πεπαρμένοιν ἑηϊαὲ, 
ἃ πείρω. - ἋΣ, σοηῆῶο, ραγρο, φιαϑὲ ἀπγῶπὶ δὲ ἀγρεπέεεπε 
ἐβηθ ἐεπέαέμπι. Ῥβαϊιν. ΧΙ, γ. ἀργύριον πεπυρωμένον, δτρδτι- 

᾿ φυπὶ σπό ρωεγραέωπι, Ῥ6. ΤΙΧΨ, ο. ἐπύρωσας ἡμᾶς, ὡς πυροῦταν.. 
τὸ ἀργύρεον, θϑτρἑογαδέξπηοδ, χυοιηοῦο ἀγραπίυπι 'ρῃθ φυρέογα- 
ἤμγ. Ζδοι. ΧΤΙΠ, ἡ. 9011, Αγροο. 111, 18. ἴον. 1Χ, γσ, δὲ οδῖ ἷ. 
ᾳ. δοκεμαζειν, 001}. ῬΕ. ΧΧΥ͂, 2. 488. ΧΧΙΙ, ὅ:. τὸ ῥῆμα 
αὐρέου πεπυρωμένον, Ἀ. 6. δύκεμον, νοτὶδδί πηι), οατε δ᾽ πὰ τ}, 
90}1. ῬΕ. ΧΥΙ, ὅ.. 1ΡΠΚΣῪ: ὅγπιπε. δόκεμον. Τλθοάογθοέια δὰ Ὦ. 1. : 
πεπυρωμένα τὰ δόχεμα λέγεν καὶ ψεύδους ἀπηλλαγμένα. Ιάδιι. 
ΔΑΡέ, ΟΧΥΤΙῚ, 14ὅ. δά νοῖρὰ πὲπυρωμένγον τὸ λόγιόν σου αἷϊς 
δόκιμος ἐστὶ καὶ ἀκίβδηλος ὃ σὸς λόγος γ καὶ μώμου παντὸς ἐλευ-- 

᾿ θέρος. Ῥ6. ΧΧΥ͂, 2. πύυρωσον τοὺς νεφρούς μουν ᾳυοῦ Συχίαᾶ, ᾿ 
ϑμέααπι ἀντὶ τοῦ φλέξον ἡ καύσον. Αἀάο “4. ὅγπωπ, ΤΑθρα, 

Ἕ 

} 

' 
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ἔε8. Ἐ, 5. - ὨΠΕΣΜὮ Ρἷοτ, ψέγοδ. ἴον, ΧΧΤΙ, 5. δὲ ὨΦΒΜΩ η05 
δεῖ ἀγροβίυω ζμέροπδ δὲ σαγρα ἑιεπι, 8 8", δϑρϊοπαῖθο. 1ΟΧΧ γτὸ 
μοῦτ. 22 σμϑ ἐξδὲ αγρόπέιωπ ὀγὲε δρέοπαξάϊεπε βδοτι ρβεταηῖ: Φδωδ 
ἐφ ρενμην ζαοίδέ, μέ αγροπέπι σαπαΐοη5., ἢ. 6. ϑογαέδιις αὖεέον- 
᾿δἰ8 δοοέμα οπιπα ρέαδὲξ..- τι, ἑαχμβ, Αἴ. Σχοᾶ, ΧΧΥ͂, 5. πε- 
᾿πυρωμένα. Τὰ βὲοέξωμα, δ6ὰ ρετιϊηοξ δα 31, φυοᾶ νἱἀ6 βιρτα: 
φυδηφυδη οι ἴρμοτο, ἱπίξ, ὩΟΏ 1105 ὉὈπῸ δυπιβῖ556 ἀ6 οοἴογα 

"4 γμδοιπαᾶο. Ὑιά6 Βοολαγε ΗΐογοΣ. Ῥ. 1. 11}. 1Π1, 30. οἐ 8γ- 
γιαδμηι ἃ οαἰο. Ἡοῦν. 11, 3, ὃ. Ιυάπ8. ὙΠ, .7γ. δὶ ρίὸ 

ον ἄπυρωσεν ομπὶ ὅγγὸ Ἰδβεγα' τη8}16πὶ ἐπείρασεν. ἘΔ. ΧΥ͂, 10. 
ἄρας τὸ πρόσωπον αὐτοῦ πεπυρωμένον δόξη, ο᾽αῖα, 4π86 πιᾶ- 
᾿λοδίδϊ αγαεδαξ, ἴδοϊο. α Νῖδοο. ΤΡ, 538. πυρωῦϑ εἷς τοῖς ϑυμοῖς, 
σοσπϑιε8 δαϊμπαῖδ. ΤΡ. Χ, 54. ΧΙΝ, 45. πυρωθέντες, πεπυρωμέ- 

γνοεὲ τοῖς ϑυμοῖς, ἑηπδαναπιαξέ, αἀγαδηξος απίπιο, αἀπὲπεοϑἑέαέε, 
ἔγα. Νιὰο Οαέαξον. Δ ἄνονδαν. ο. 44. ἃ Ἰγδοο. Χ, 5. πυρώσαν- 

΄ τες τοὺς λίϑους, ἐρτιόπι ὁπ οιδδογ γιὲ δ. ἰαρέα δι. ὅ ἸΝΙαςς. ΤΥ͂, 2. 
στεναγμοῖς πεπυρωμένης τῆς αὐτῶν παάντοϑεν καρδέας», Βυϑδρὶτις 
οοτάϊθ δοσᾷι πῃ άΐαια ἀοαγδὲδοέπια αὔϑέοξέ, 601}. χα Οοτ. ὙἹΙ],9. 

ΠΥΡΠΗΝΟΟΣ, ρτο πυρίπνοος, ἷ. 4: πυρίπνευστος, ἐθηὲ- 
ῬΌΠΕΙΦ., ᾿ἔσπόπι σβίαπε ὁ δρέγαπϑ. Θ6Ρ. ΙΧ, το. ϑῆρες πυρπνοον 
φυσῶντες, δ68ῖ18Δ6 ἐρπιένοπιεπν δρίταυῖοο ἤδίαπι. ὕοκ δχῖδξ ἰπ. 
«(κεμοὶ, Ον. Ἰχ0.11. Ἐξ. τά, 5. χίμαιρα καὶ ἀγέλή ταύρων. πυ- 
ἐπνους. . 

ἘΠΥΡΠΟΜΔΕΩ, ἐρηο δὲ ἑποορα ἐδ ναφὲο. 4 Νίασο. ΥἹ], 4, 
ῬΡλοεδωδ 7,65. πυρπολεῖται, καίεται; ἐμπυρίξεται. Ἐδάδην ψοτρα΄ 
πδθοῖ αποηᾳαδ Ζοπαγαθ ζδι. “οἷ. 1599. Εἐγπιοῖ. Ομαδαπισ 
488, 36. πυρπολουμένη, ἐμπυριζομένη, πυρπολῶ γὼρ τὸ καίω. 

3 τ ΠΥΡΡΆΆΑ ΚΗΣ, αν, γωδιομπαάμδ, τωξέδμεθ. “ΔΙΒΊΜ, 
,οὗτα τοτηλϊ δίΐομθ 4881 ρδιγοηγηΐοδ, ΔῸ ἱπυδί[δξο ὙΠ) 
γεΐόηδ, δαηρμέηθμδ., Ὅδι. ΧΧΥ, “6. Ἐδβανυὰς πῖοτο δργθδβυδ 

᾿ ἣν πυῤῥάκπης, δταῖ γεξιϑ, ξοτϑίϊαι οὐ αἷθ8: ὉΌῈ Οοηερέ, Βαροῖ 
᾿ς πυρῥακιος.. 1 ὅδ. ΧΥ͂Ι, 14. ΧΥΤΙ, ά2. ϑωυέαάαο οὲ ΦἸσεγοῖ. 

᾿ς υβῥάκηςν. ξανϑός. ἴτὰ οἴ 7,65. Ογνεδέ 15. Βγόπι. ἴὰ ἀπὸ ῥταθ- 
,ι ἴοσθα πυῤῥὸς γεξμδ ὀχροπίτατ, 

᾿ ΠΥΡΡΊΔΜ, 2), τωδεσσο, γεξμδ διεπι. τῆν ἴῃ ΗΣΡΒ. “41.165. 
Ξ οΟΥ͂, 8. πυῤῥιάωσεν ὡς κόκκινον) γμόγα εἶνα γωΐα γμενέσέ, ἀξ οοο- 

ὔ οἷ. 816 δῃϊηι ΌσῸ πυραίωσεν Ἰορόῃ ἄπιπὶ οοιϑδοὲὶ “)γιεδέϊδ ἴῃ 
. ἤγαρπηι. Ἐξεί. 7η4. Ογαθο. Ρ. ὅ79. Ομγέογέμδ δαῖθυι τα] ραῖ πὺυ- 

τὸς, ραίωσιν. Ἑοτῖδ886 νόσὰ Ἰεοεῖο 6δὲ πυῤῥαιῶσεν» 80. ἐμαρτίαι. 
: ΠΥΡ̓ἫῬΊΖΩΝ, τιωδοϑοθμδ, γαζμδ, - ἔωίνεδ, ἃ πυῤῥίζω, 
᾿ς γῆν γα ο, νοὶ γεξωπι οοέογοπι ἐπεξέον, ἘΣΘ ε, Ἐεμδκιδιαμδ, 

ἐν δαδοση. Τὸν. ΧΠΠΠ, 19. 1λ4. ΧΙΨ, 57... ᾿ 
; ᾿ς ΠΥΡ̓ῬΟΌΟΜΑΑ͂,, τωίμθ 5. γωδὲσωπαϊιδ θεέ, γρζθδοο, ἘΠῚ, 

δ - Δᾷοχα," 4... ΤΏγϑα. ΙΥ̓͂, γ. ἐτυῤῥωϑθϑήσαν.- ᾿ 
ΐ ΠΥΡ̓ῬΌΣ, τωξωδ, γδϑν. ἘΔπῆε, ἔοοτα. ΠΟ. ΟὍΘΏ. ΧΧΥ͂, 

80. ἀπὸ τοῦ ἑψήματος τοῦ πυῤῥοῦ τούτου, ἂθ ρυϊαιδηῖο ΠΟ τς 
ἐέΐο. “ΝΈΩΙ. ΧΙΧ, 2. δάμαλις πυῤῥὲγ νδορα για, 4αδδὶ 0010- 

) 
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εἶ ἑξποῖ, Ἀυξα δηίπιβ]ΐα δεῖδαι οχίγδαεῖ Π ϊ8 οὔξοιθδδηξ, δέο, - 
ο ῬΙμεανοίιδ ἃς Αοργρῖλιδ ἰὼ Ζ7εἐα!. ὁὲ Οεὲν, Ὁ. 565. Α. τῶν βοῶν. 
τοὺς πυῤῥοὺς καϑιερεύουσιν. Τοοογὲξ, Πάγἰ. δ΄, 20. Ζαολ. ΥἹ, 3. 
ἵπποι πυῤῥοί. ΑἸ φιοίδα δἀάιι: καὶ ξανϑοί. 2 Ἄθᾳ. 1Π, 22. τὰ 
ὕδατα πυρῥὰ ὡς αἷμα, δηυδ ᾿πδῖετ δα ροϊηΐδ γμόσπθ. ΟοὨξ, 
ἡωξτα ἴὰ ν. ψαρός. - πυλε, ἐρηέέα οδίαέΐο. 4ω. Τ οοα. Ἐχοά. 
ΧΧΙΣΧ, 18. ἴυϑν. 11, 9. 0δὲ 1ὰ Οοά. Ταμέ, Ζἐρδ. πυρὸν Ἰοερίτατ, 
Αἴ4ω. Τιον. Χ, .ι. 

ἘΠΥΡῬΌΝΣ ΕἸ 7᾿, τα διπι, Ὡιπι ΗΙΡῈ. Ὁ ἔϑπν. 
ϑγπιη. 168. 1, ι8. 11 νά. ήοπεξαμοοηέμδ. - 

ΠΥ͂Ρ ῬΌ ΤΈΡΟΣ, οοπιρ. γεδέομπαϊἑον. ἘΠῚ), Ταδον δΙρτ. 
ϑγήωπι. ΤΏτϑα, ΤΡ,᾽ 7. πυῤῥύτεροι. 

! . ΠΥΡΣΕΥ Ώ, αοοοπαάο ἐρηόπι 86 ἔμοέγπαᾶπε, ἑποογμῖο, 
αοομι αοοοηδαπι αἰξοξίο νοὶ ργαθίαγο, ργασίμοφο. δναπ ἨΊΡΒ, ἃ 
5, τονογεὶ Γαοέο. 10». ΧΧ, 10. 860. Κα. αἱ χεῖρες αὐτοῦ πυρ- 
αεύὐσαισαν ὀδύνας, τλᾶπιιι8 Εἰ ἑποεπαϊοηέ ἀοἸ]οτθδ., δὺϊ ζασοπι 
Ῥγαρζεγοπέ δὰ ἀοϊοτεθβ. ϑωίίαε: πυρσεύεν, πῦρ ἐξάπτιει. καὲ 
πυρσεύω σοι τὴν σωτηρίαν, ἀνεὶ τοῦ ἐκφαίνω καὶ ἀνάπτω καὶ 
.ὕ᾿ ὴ; [2 ΗΝ ᾿ 

ἄνωθεν δεικχνυὼω τὸ καλλιστὸν, οἷα τὶς πυρσὸς καὶ φρυκτωρία 
ἄνωϑεν ἐπιδεικνύουσα τὸ σῶσον τοῖς εἰς λιμένα καὶ ὅρμον ἐπειγο- Ὁ 
Αένοις. Ἰάεπι: πυρσεύσασαν, φλέξασαν. Ἐσοτῖο εχ [ο0Ὁ. ]. ο..16- 
ξοπάυπι πυρσεύσαισαν, φλέξαισαν. Ἡδεγοῖ. πυρσεύει, δαδουχεῖ, 
λάμπει, ἐξάπτει. ἅπτει πῦρ. 1,εκ, Ογνἐδὲ Μδ, Βνεπι, πυρσεύει, Ὁ 
λαμπαδεύει, διὰ πυρὸς σημαίνει. Ἰάθαν; πυρσεῦσαι, πῦρ ἅψαι, 
διὰ πυρὸς φωτίσαι. -- Ι΄ δ)10ὲ δόλος... 

ΠΥΡΣΟῚΣ, δέγιεθα ἐΐφηογεπε ἐπιοθτιϑογεπι, φιρ6 γιθο δ ῥγοα. 
. ὁμὲ ἐμποοβαέ παμέξδ, ἑῆσπα αἀγαεπέξα, ζασεα αἀγάεμπέος, ἰΐοτα ζας, 
δἰρπεσν Ρ6Ρ ἡρτπιόπι, οἵ ἐποθηαϊδπι. Ὀ, ἀδοσπδέο, Ὦ. 6, "απι» 
γα αἰὲ ζωπιιδ, δὲ ϑιεγϑώπι ζογέμν. Ἰυὰ, ΧΧ, 51. δ6ο. οοα. Οχορ- 
1. ν. 58. ἀνενέγκαι πυρσὸν τοῦ καπνοῦ ἀπὸ τῆς πόλεως, υ 
δδοϑηᾶοσο ἔδοογδηϊ 111 δέρπμπι ζμπιὶ ἂς ἀτρθό. γι δ οι Τυά, ΧΧ, 

40. ὁ πυρσὸς ἤρξατο ἀναβαίνειν, Ἰποδῃ ἀΐυπ ρετγοχῖϊ ΟΥ̓ ΒΟ 76. 
Οοά. .“41ες:. Ῥτιοτί Ἰοοο πύργον τοῦ καπνοῦ, ἔυναυτη ἔμττῖβ ἔπ δῖ} 
δνθοΐυτ, ροϑβίογιοσι πύργος Ἰορὶῖ, ἀπτο]]δοῖο ἐξοττ τοῦ καπκοῦς 

. (ΑἸ1Δ6 Ε ἀξτε. ατσίπαῃ)]θραπι συσσήμον, δγὴνρο]ηι, ἢ. 6. δ᾽ σῃ πε 
δχ οοπιροδίῖο ἀδίπηι, 46 41ὸ οοπῃνοηοῖδῖ ᾿ὨΟΣ 608, 8561]. ἔα» 
Τὰ Ὸ}8 οτδῖ δ'ρηῃυπι, οἷ [5186}1186 Ῥτοοι τ τοδῖδυγαγθηϊ οὐπιὶ 
Οτρδϑομττίβ. γοῖοτοα δυΐθπι δῖρῃϑ ἀδρδξ 6χ οοπιροδίϊο ρτϑο-ς.. 
οἰρῃο πυρσοῖς, ζαοίδειο ἀοοεηδὲδ. Ῥαώδαπ. Οονωμ. Ῥ. 6γ.. "76. 
ολοὶ, ϑέκε. Ἐπὶρέγ. 110. ΨῚΠ. αὐν. αέδλεπι. ὅ. τ95. 11 ν᾿ άεη- 
ἂν 2Ζ᾽αὐτίοέει ποῖ. ῥ. 404. “14πη6. οἐϊογοφέ, ο. 10, Βα; Ἐἴοπιον, 
1ω σ᾽, 211. “λεγο. πυρσοὶ, λαμπάϑες καιόμεναι» λαμπτῆρες, 
φρυκτώρια. Ἰἄθπι: πυρσὸς, λαμπὰς, ἢ διὸ πυρὸς σημεῖα. ϑωέάαο:,. 
πυρσοὶ, λαμπάδες, πυρκαϊαὶ, λαμπεῆρεςν φρυκτωρίαι. 

ΠΥΡΦΟΙ͂ΡΟΣ, ἐρποπι ξεγόπδ., ἐρηΐξεγ, «ρϑοϊαικίπι ν“αΐοθ 
δῖ φαφογάοο, φιὲ οἰἐπι αρμαὶ ὕτγαδοος ργαδϑοδάδδαὲ αοίοπι, ἔαινο 
ἕσγιροτα οὐποίμδ, ἰεπσηδημθ ζαῤεπι αγαοηέοπι πιῶπῖε, αμέμοομσ 

ἂ ΄ 
͵ Ξ ᾿ 

͵ 



᾿βόο 5 ΠΥΡΦΟΡΟΣ -- ΠΩΛΕΏ 
φέξαίδ, μὲ δοπεΐηὲθ ϑδαογοϑαρποξὲ,᾿ σέΐαπε λοδῖοθδ Ρακοοδαμέ. αὶ ὟΝ 
διιρογαίθδ. . ΔΜ. Ἀδὰ. ν. ιδ8.. Ψί46 δΌΡΤΕ 8. Ψ'. πυροφύρος; δὲ 

δὐάο Σίοολενγιηι ἀ6 ἔσγδο. ΟΟ,, Κ΄. Τ. Ρ. .80. δδατ.- 
᾿ν ΠΥΡΦΟΙΡΡΟΣ, 8... ΟἸΣΤΟΝΣ, βαρέα ἐρπόέζενα, γι, 
ἕαποσα δαῖ ἐδέμην, ἑασιέμπι. Ἰοὺ. ΧΙ,], 31. ογοοοά!] 5 καταγὲ- 
λᾷ σεισμοῦ πυρφόρον, 50. ὀϊστοῦ, ἀοτιάοῖ διγορίξυαιν δωρέξέαθ 
ἐρπέξετασ. Γϑροταὺὲ ἔογίαϑβθ Ὑ1}}5, 40 δοῤηέξέδαϑ ἐν ηὲϑ δἰρτιὶ- 

ι Ῥοδξ, 00]]. ν, 11.΄ Ῥοΐίμα 110. 1. ὁ. 10. 86 ρπ:, 157. δἰσὶ δὲ καὶὲ 
. πύρφοροι Οἰστοὶς αδὶ ν᾽ 46 Τητί, 1) ἰἰϑάει Ῥλξέο 1Ὁ. ΕΠ]. ὅὲ σἐξ. 

“ Αϊοδὲα ρ.46δι. ἤδη γοῦν καὶ στόλους μεγάλους ἐπιβατεκουὺς πλήρϑες" 
Δ ῥέσεοὶ πυρφόροει κατέφλεξαν βληϑένεες,) καὶ ὅλας πόλεις ἐξανάλω- 

σαν, αἵ σμηχόμεναι μέχρε ϑεμελίων εἰς τέφραν ἐδϑαπανήϑηφαν. 
Δέμδοϑο αἷο [έον. ν. 41. οἱ 88. πυρίπνευστοι δἰ πυρεπνέοντες Οοἵστοὶ 
δυάτηυηε, δὶ ἴδηλθη πιο ΡΉ, 46. Οὐρία! 18 8. Διοτίϑ ΥΣ ἀδ07.- 
Ῥδητυν. 146 δΌΒΓΑ 8. ν. πυρόβολος. 

ΠΙΡΩ ΔΗΣ, ἐρηπέξιδ, ἐρησθ, αν άδηδ μὲ βαπιπιῶ. Θίξαο. 
ΧΙἼ1,Π|; 4. 6801 ἀτμέδας πυρώδεις ἔμφυσῶν, 50] γαροτα5 ἐρηδοα 
χα Βα]δη8. Αρυά 7μώ. ᾿οίϊιο. Ψ,, τ190. τερὶο σοοδῖων πυρώδης, 
80115 ἔδογνοτο διϊάδ, τοτγί δ. ϑιτ, ΧΙΧ, 26. βϑο. ὐοπιρ.. . 

; ΠΥΡΩΣΙΣ, οοπιδιιδέξο, ἐποσηαϊένπν, μγδεῖο, οοπλαέδο.. 
. πῆμ, οὐδωδ. Ἐχοομ, ΧΧΊΙΙ, 57. πὸϑν Ἀ. 1. ἀθ δοπδιρπέέοηϑ 

Ὁ ΚΒΘΡ ἐρπόπι δοοὶρι ἀθπι δὲ: ΒΟΓΠΙΟ Θπὲπι 6δὲ ἀθ οὐ] “δδοῖο 
ἩΜοϊοολὲ, “Θ, ογηαακ, δὸς ἐγιδοδοοβει οαέέηεσ. Ῥτον. 
ΧΧΝΤΙ, 21. γρυσέῳ πύρωσις, δυταηι ἔοτπδοθ ργοδαΐυτ  Ὡδὶ 

. ϑοδοΐ, χωνευτήριον. - ἸθλΦ,, ὠγσαο ϑοροίμπι, 8. σέξδωπι ζγιο. 
ὅπη, φμοά ρμγονοηξξ' 95. αεέλονα ἐργζοτο δέ ηένιδα δἱοοΐεαξσ. 
Απιοϑ. ΕΥ̓͂, 9. δὲ πύρωσις εδὲ μγϑαο, αὐμδέϊο ἐπέοπδα. Ἡδεγοῖ, 
πύρωσις, δοκιμασία. . : ᾿ 
ος ΠΥΡΩΤΗΝΣ, φιιὲ ἐρτιδ ὁποοηιΐέ δὲ ρωγραΐ, ζμδὸν, αεὶς 
εκ, αὠνὲβαδονι ἢν, Ἰάεν. ΝεΒϑω. 111, ὃ. ' 

ΠΩΓΩΝ, δαγδα, νεϊαιϊ! πόα γενείου, ἄογδα ὕγμείσανιε 
ἐπ μιϑηέο.. γ01, ἰάδαι. υδν. ΧΙΧ, 27γ. ΧΧΙ, δ. καὶ ὄψες τοῦ πώ-- 
γωνος, Ὦ. 8. ὀαγδα: ὄψερ οπϊαι ᾿πβοενὶϊ ροσρΒτδοὶ ἐσ Ἠεδτγαϊ- 
δίιο. 1 ὅδ. ΧΧΙ, ,5. οἵ δ} }01 δδϑρίυδβ. ΕΣ 

ον ΠΩΛΔΕΩ, νοπᾶο, επιαποὲρο, ργοδέξέωσπαϊ ΘΦογρονὲο 
οάμδα ἐγαο σαμροηπὲ αἰξ αἰλέθ. :2Ό. ἘλδοΒ. ὙΠ, 15. ὃ κτω- 
μένος πρὸς τὸν πωλοῦντα, διιῖος δά νεπάϊεοτοπι, 50. που ταὰλτ 
δὲῖ, υἱ αἰἱοᾳφυΐπ βέτὶ 8016 δῆμο ]1οΡε]δθο, ρεινι]οσίο πο 
ἔταείυν Ἰορῖα, 408 οχῖδε 1[ν. ΧΧΡ, τ8. Εχοά. ΧΧΙ, δ, 

᾿ ἀλλοτρίῳ οὐ κύριος ἐστὶ πωλεῖν αὐτὴν, ποπ Ἰίοος β)ίαπι ρδὲ ' 
γεδαϊτίαμοιῃ 6 ρδῖγια ροϊθεῖδιθ ἀϊπλίζοτα. [06]. 1, 5. τὰ κο- 

᾿ ράσια ἐπώλουν ἀνεὶ οἴνου, τιδάϊἀεχαπι Ρ861168 ( σΔΌΡΟΙΣ ) ῥσοὸ 
σἷθο, φυοά διρατδηξ, ἃ. 6. ἴθποὶ ργϑῖῖο Κζσμαίδυ εϑῖ αυ86- 
δῖαϊ σοτροτίβ θχροῆθγα δὲ 4}}18 ἰγδάϑεθ. δωξααθα ἴὰ πωλοῦσε: 
πωλεῖν γὰρ τὸ παρέχειν τοῖς βουλομένοιφ' ὅϑεν καὶ τὸ πορνεύειν, ᾿ 
ὅπεὸ ἔστε περνᾷν. «πὶ. Οου. ΧΙ, δ7η. ΧΙ, θ. - 
Ηΐρ. ὅγπιπι. Ῥτον. ΧΙ, 26. ἀφ, " 
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ΠΏΛΛΜΟΣ,, ῥιωϊμηα, ακοϊέμδ.ο πιμίεδ, δίπημο' δαρνασ,, 
αἴαπια, τωρέσαργα. πὴνο, ἄαπια, ἀἄογσαθ, γωρέοραρνα. Ῥτον. 

ΟὟ, τ: γΊια46 Οριιδο. ογἐέ. Ρ. 358. Οαέαξεν. ἀ «110 Ν. Τ΄ ς. 16. 
εχῖσ. οἱ 2᾽ “γηαμαῖ απὲπι, ογέξ. Ὁ. 107. - Ὑν, μωδέμθ αδέπδρ. 
αδοίδιο. Θεὰ: ΧΧΧΙΙ, ιδ6. ΧΙΧ, 11. Τυὰ, Χ, 4. ΧΗ, τά. 
“«Ἄφω. ὅγπιπι. Τλοοα, 1.5. ΧΧΧ, 6. - ἼΒΡν, λέππεῖμδ.. Αἴφι. 

᾿Οδαι. Τ|, 9. διρέάαε: πώλοε κυρίως τὰ γεννήματα τῶν ἵππων καὲ 
τῶν ἄλλων κτηνῶν, ἅπερ ἔϑας ἔχομεν καταψᾷν καὶ κολακεύειν: 
Ὡὲ νἱὰ, Ακῴῤδέοτιι. ! | 

ΠΩΔΟΣ ΝΕΌΣ, ριρλις πονεῖ... ΛΔ, 15, ᾿Ἀδέωϑ “δὲ. 
πάγη, Ζϑοῖ. ἸΧ, 9. 850. ποπὶ οὔιπθ8 πώλος δπιε νέοι, δλῃ!αϊάρτιᾳ 
γεΐ ετίθμμϑδ οἵ πηδρὶϑ δἀῃ)ίιοτοθ πώλου ποπιδηδπίωητ,.. ζως, 
Ἀ18. Οὐοὐδονέ. ἴῃ ἀμ Φγεδηθ Οἰοδο. Οταδοίέ. Ρ. 1278. πώλου, 
ὄνος τριέτης. Ἰυᾶ, ΧΙ], 14. ἐπιβεβηκότες ἐπὶ πώλους. - 
ΠΩ ΜΙΑ, ροέμδ, Ροέέξο, ἱ. 4. πόμα. Οοπέ, Ξμνὲρ. 1". 

1160. πὶ νἱά, δαγηοοζεδ. ΠΏ, μοέαείο, τοϑστοηγπιῖοο ροέμδ, 
φιὶ ὀίδέεεν. Ἐλᾶτ, ΤΙ], γ. βρώματα καὶ πωματα δ6ο. οἀ. Κεολεί, 
ἃ. 1807. 4υδῃ) δοαμτὶ ὁυπὶ Δέγολονσ εἰ Τγοπιπιῖμα. Οοά. Κ΄ αἱ. 
οἱ “ἰες. ποτά. «4214. πόματα. Ὑὶᾶα «“πεπιοη. 66 ἀἐδον. νεγῦ. ἃν 
πόμα. Ζοπαγάς Ζεχ. 00]. 1601. πῶμα, τὸ σκέπασμα. Οουξ. 
Ἡοπιον. 7]. δ΄, ττ6. εἰ π΄, 241. Τλοέέμθ: πῶμαν τὸ ποτὸν οὕτως ᾿ 
λέγουσιν. Αἀᾷὰδ δέγπιοί, ΜΙ͂. Ομμάέαπεπι 456, 14. 

ΠΩΜΑ͂ΖΗ, ορογοιο ἐεβο, ορογίο, οὗγμο. ΠΌΞ.. ἔθ ρῸ, 
6. ΟΧΧΧΙΧ, 10. πωμασάτω αὐτοὺς, ορογέαξ 5, οὗγιραέ ἱ11οε, 

τὶ δῖ ἃ πῶμα, ορεγομέμπι. Ῥοῖεδὶ ἀυ04υ6 γογιὶ: ροέτϑ δΟΥὯΠΒ 
δέ, αυοά οοηγομίξ »όη6π0, υἱ ἀδάπχοτῖς ἃ σδῦΐοο ἀθρογάϊτα 
55, ῥοέωῦϑθ. ᾿ ἷ 

ΠΩ ΠΟΤΕ, πρηηεαπε, ἘΞ Ὧ Ὁ. α αἰοῦμϑδ. τ ϑαι. ΧΧΥ͂, 28. 
ἘὈΡὲ ἀθ ἴδιηροτα ἔυΐατο ἀϊοΐξατ. 6 τετηροτσο Ῥσδαῖοεζιο Ἰορίδες 
Ὁ Ἀδρ. 1, 6... κ66. (οπιρΐ. ; 

ΠΩΡΟ᾽ 32, λοδείο, οοσοθοο, δαζίμπι οδάϊπμοο, οδάμγο, οαΐξρο, 
αἰοἶδγο ἐγιδέαν φοϑοῖ, Ὥλ59, οαἰέρο, γεραϑ οοπένγαλο. Ἰοὺ ΧΥΤΙ, ». 
πεπορωνται γὰρ ἀπ᾿ ὀργῆς οἱ ὀφθαλμοί μου, οαἰέμαπέ τοϊΐ ρτᾶφ΄᾿ 
ἐπάϊρηαιΐοηθ οου]Σ. δια, πεπωρωξανν τετύφλωεται. οογοῖ. 
πεπωρωμένον, ἐσκληρωμένοε, τετυφλωμένοι. Ἰάδιαι : ἐπωρώϑη» 
σαν, ἐτυφλωϑησαν. Ἐπὶ ἃ πωρὸς) ηυοὰ οοοσιεπι ἀφωοίαῖ, ϑιίῥο 
ἄαδ: πωρὺς, ὃ τυφλὸς, καὶ πώρωσις, ἢ τύφλωσιρ. Οοπηξ, Ζοκ. 
Ν. 17. 8. ὃ, ν. ; ἰ 

, ΠΩ͂Σ, φιοπιοῦο. ἴημ. Τλοοα. Του. ΠῚ, 5. - πε. 1 Ῥδσ. 
ΧΠῚ, 12. Τθδη. Χ, 57, - ἤη, νἑξὰ ἐμά, 8. ΡῈ νέέᾳπει ἔαπε, 
δαῖ, εὐ μέραίμδ τοὰἀϊάϊτ, μόν δαλμέσν» ἐμαπι, 2 ὅ8πι. ΧΙ, 11, 
πῶς »ὶ Ἀ. 6. φιοπιθεΐο ἄοο ξαοέαπι δὰ: φμὸ ἐμγ ἤοο ἃ πιᾶ ροϑέϊε- 
ἐανγὶ ρΡοδδὲ ἡ Τιεροταῦὺῖ ἢν, 4080 Ἰδοῖϊο 68ὲ ἰοῦρε ρσδοξετοη α 
ἴοχῖυδ]ῖ. - 2. Δ οδν. 7πὲ. ἸοὉ. ΧΥ͂, τά, - γ55 Ὁ, 4ὲθ ἀαὐὲέξ, 
Ὦ, 6. μέξηαπι. Ἰοὺ. ΧΙῪ, 5. Πῶς, 6408 δο πώς ἂν, αυδηδοάιθ 
σεἀάεπάτχα 6886 μέξπαπι, ἀοουλε Π)οοῖ, ϑοδασίογω ἰῃ ἴσέείοπι. 

“. τ 



εὐξζὼ ΠΩ͂Σ -- ῬΑ ΒΔΟΣ. 

ι 

ΟἿ. λα. Ῥέοηγδ. γε. Πλδέον, Ῥ. τοο..-- ἤρνυς, ἐμϑέμα, ἃ ϑᾶτα. 
ΧΧΊΠ, ὅ. Γι οροηπάμππι βἷπα ἀυδίο δικαίως." 

᾿ ΠΦΣ 4«([{ἍἜ 7 ΝΟΙ͂ΤΟ, ᾿ φιοπιοάο ,1δὲ »δἱ δτὲδ 3. γτν "2, 
χιΐς ἀαὐΐεῦ Τ)ευι. ΧΧΥΤΗ͂, 6). Ὑ͵46 βαρταὰ 8. πῶς. 
ΠΩΣ ΟΥ̓Χ], φμαπέο γπαρίδ. 5 ἣΜ. Ῥίον. ΧΥ, 11. 

“Ὁ τ Ἃ ᾿ ᾿ ,, 

“τὸν ΒΑΒΖΔΊΖΩ, ρὗγρα δαδσαΐο, δασιῖο 8. Ῥεγέοα ἐχομέξο Βαὰ 
αἸἰεοιμεῖο, ἐγξέμγο. ὌΣΙ., ὁπαξέξο 5. οἰδοιέϊο, 581 ἔγιπιθαῖα 5, 16» 
δυπιίοδ 6χ [0}1100}18. ᾿βδίσυμηφηῖο 4αοοιπαια ἀχοαϊιτιπτοτ. 
μα. ΥἹ, ιν. ἐραβδιζε πυροὺς, ἐγδέγαδαξ ἔταπιθαῖισα. ἈΌΙΒ. 
11, 17. ἐράβδισεν, ἃ συνέλεξε, ἔγέξμγαθαέ δρῖοαδ, 485 σ0]16ρ6- 
χαῖ. μίρ. ογρα οαϑαΐθηδ οὲ οχοιρξΐθπ.. 80. ἴῃ τὸ διιδἑϊασῖθ οἷ 
ΣΩΪΏΟΤΙΘ ΓΟ ΘΠΕΙ σορὲδ ἰΏ ἔγαπιθηῖο ϑχοαείθηο 8806}118 400- 
ἄπο υἱεραπῖυτ. “42ω. ΤΑσοα. 1658. ΧΧΥΤΙ, 10. ῥαβδίσει. ϑῖο 

Ὁ Θηΐπι Ἰερϑαάτμι ρτὸ ῥαβδήσει. Αἀὰθ φαοᾳυθ 126. ΧΧΥΤΠ, 7. ὩΡὶ γιὸ τονάσσεται ΑἸ1ϊ1 Βαῦδηξ ῥαβδισθήσεται. 
οὐ ῬΗΒΖἼ ΟΝ, ἀϊπιξπυῖναπι, νέγρα ραγρα, νέγριία, 

. 'δαχιΐτων οεἴἴδηι ὑτὸ ῥάβδῳ, βακτηρίᾳ, δασιέο. Ὑπ. Ῥτον. ΧΙΨΡ, 
. 98, ἐκ στόματος ἀφρόνων ῥαβδέίον ὑπερηφανίας, Ἰαθῖα δτου]τοτοπι 

4086: ΡῬαοῦ]ο γμϑγουτ πε 81108 1πδο] θη ξϊα δι8. .«Δ΄ψι. 168. ΧΙ, 1. 
ΡΙΓΧΧ ῥάβδος Βαῦδπι. οκ Β6Ρτ. ἼἼ ἀυδῃἄοαυδ δασμέμπι, 

δοίρέοδηι ποϊῖδῖ, ϑγτίδουμι πω εϑῖ νέγρα, δασιζιδ, ζμϑεῖ5.. 

: ῬΑ'ΒΔΟΣ ν Ψέγρα, δαομέμδ, δοσρέγει, διγοιίς νἐγέαξρ, 

νίγσα “ογθηδ, διΐατα ἐΐρησιεδ δαρίέέασ σἀέαπιαδ. ὝΟΤ.. 168. ΧΤ, 1. 
ἐξελευδεται ῥαβδος ἐκ τῆς δίζης “εσσαὶ, ΤτΟρΡῸ]]αΡὶε δεγοιέιεα 

. χα οδυάϊοο ἴ5δοϊ, ἢ. 6. ἐκ ρϑηῖο αν άϊοα ρτοάϊζαγα ε8ὲῖ οὔο- 
δδ, - ὙΠ, δαρίέέα. Ἐ6ΟΆ. ΧΧΤ, 41. τοῦ ἀναβράσαει ῥαβδον, πὲ 
νίτραηι νοὶ ϑαμέέέαπε οἰϊοῖαῖ, 80. ἀϊν! παηάϊ δὲ οπιληΐβ αοϊθηᾶξ 
οᾶσ88. Οἴοδ. 288. ἐπ Ἐξεοῖ. ῥάβδον, βέλος. Τῖὰ ἀαοᾳυθ 2766γ- 
οἤέωμδ. ἘΠ ροῆθβ δυξυτῦ! ῥαβδομαντεία οἴ βελομαντεία ΟἸϊπ) 
ϑρυὰ Ολαίάδοος (ϑολοί, Νέοαπάνἑ: μαγος μυρικίνῳ μαντεύονται 
ξύλῳ.), Ῥενδαδ (ϑένγαδ σΤδορν.1. ΧΥ. Ρ. 847.}, “256 γγέοδ (“4ἐλον. 
“Ῥείρν, 1, ΧΤΙ, ο. 2. Ρ. 530.) αἸζοβπθ ρορυΐοβ υδἰϊδῖαπι. (61, 
Ἠοϑβ. ΙΡ, 12. οὲ οίέενὶ ἄγολ. Ον. Τ. 1. Ἀ10. 2. ο. 16. 146 
φυσαᾳὰς Ἡεδέδεἑξ ϑαπιπεζισσ εἰπέσον ἀγαδίσολοηι ϑρνβολινδνέον, 

᾿ς 6 νοπ ἄεπ ϑέεοξεπ οὐδν ϑιεάδον λεγρεποπεπιθῃ. δϑἐπα ([.}}8. 
χγϑδι 4.}}. 19..564. - 95, ἑωσωεπι. ΝΒυπι, ἵ, ,15. Ὁδ1᾽Ὰ ποὰ 
ΠΣ Ἰοερότγαπε, 86ἀ νϑοὶ ῥάβδος ποιϊίοη θα, ἀοπιΐγὲ ἀμγὲ οξ ὁκ 
ααἀϊμποῖο δόγρέξειἐέδ Βα δ᾽εσούατι, ΟΟΠΕ 85. ν. ΠΟ. - ΠΌ. [68.Ψ 

ΣΧ, 4. ἀφήρηται ὃ ξυγὰὴς καὶ ἡ ῥάβδος ἐπὶ τοῦ τραχήλου αὐτοῦ, 
Ὦ, 6. ϑεγνέξιδ8 Θοτυιι ἀδρυ}5α ε8ἴ. [68. Χ, 5. 7) ὑάβδος τοῦ ϑυμοῦ 

᾿ς μου καὶ ὀργῆς, δοπιέπέμπν αἴτοκ εἴ ἰταουπάπηι,, Εζεοβ. ΧΧ, 
57. διάξω ὑμᾶς ἐπὶ τὴν ῥάβδον μου, 5 θιιοῖαπι γο8 ἐπιρετίο ταθο. 



ΠῚ ῬΑΓΑ͂Σ 5“. θ᾽ δ45 
Ῥε. ΤΙ, 12. τοξδϑ 6085 ἐν ῥάβδῳσδηρᾷ, ἐπερενῖο ἄυχτο; Ῥ5, ΟΧΧΥ͂, 

5. τὴν ῥάβδον τῶν. ἁμαρτωλῶν, ἐγγαππέάεπι ᾿πρίοτυμι, 80. βιρτᾶ 

ζιιδῖοϑ. - ΠΏ» ἐδοέμ5. Οδῃ. ΧΙ, 51. ὈΝΣ ἐδὲ δαομέμε, φμδμι 
4ιὲθ πιαπῖρ σεδέαέ, 80 ΤΙ ΧΧ ἀροτῖθ ΠῸ Ἰεβοσμηῖ, Μ 169 2, δο.. 

ὡΡγοΐορ. λὰ ΤΙ ΧΧ, ὉΡὶ Δαΐνίοξιωπ Πρ έιπν ἀοῖδῖ, Ὁ σΟὨ]1οΪ, 

1 ΧΧ Ὅτὸ ῥάβδου 5οτὶρ5ῖ8686 κραββάτου. Οοπῇέ. Ηθϑῶτ, ΧΊ, 41. -- 
ὉΡΏ. σον. ΧΧΧ, 87. Νυα. ΧΧΗ͂, 7 Ηο»: ΤΥ, χ2. ἐν ῥάβδοις 

αὐτοῦ ἀπήγγελλον αὐτῷ : Ὁδὶ οἴΐαπι ἀθ ῥαβδομαντείᾳ βοττλο εδῖ, 

Ψ Ιά6. ϑοζάέπωπι 6[6 ᾽ς ϑγνὶα δγπέ. 1, ο. ἃ. Ρ. 101. βόγέγιεπε 

δᾷ ουπάοπι Ρ. 197. 80 ΕΣ. δραπλεπεζιῆι Οὗε. ἐπ Οαἰξἐπιαολιπε 

Ῥ. θθ0υ. ἘΖεο!, ΧΧΧΙΝ, 9. Ὡδὶ ξύλα διπὶ σμάδθ. ρ41},μ0υὁ Ύ αἷδὸ 

μα δάσο. -- ὈναΌ, ϑοίρέο. Ἑποᾶ, ΧΧΙ, 10. 1υὰ, ΥἹ, 421. 

4 Ἀδρ. ΧΥΤΙ, 21. δὲ 11. ΤΑδοά. (560. ῬΤοΩΟρ. ἴῃ (αέ. ΝΥ». 
οαρᾷ. Ῥ.- ι514.) Νυτι. ΧΧΙῚ, ι8. - γν». ἐίξηιιπι. ἘΣΘΈα. 
ΧΧΧΥ͂ΙΙ, 16. 17. 19. 20. 181 ῥάβδος ἐαδεέέαπι ἐΐφηδαπε ποῖδτθὶ 
νἰάθεαυτ, - Ῥοψ, 2 ϑδῆ ὙΠ], 14. ἐλέγξω αὐτὸν ἐν ῥάβδῳ ἀνδρών, 
Β. 6. δηϊπιαάνοτίαπι ἴῃ δΌαι σαϑέέραξίοπθ τιοὰ ἰπιαιθπα πδ΄ 
Δυτίεεῖα. Ὑι4, δα ἤογπο ἴθ Ταγία ϑάον. ν, ἀδγ. Δάάα Ῥε-. 
ἼΙΧΧΧΥ,ΙΙ, 82. εἰ ᾿,Οον ΤΥ͂, 41. 9, ΧΧΗ͂, 4. η ῥάβδος. ον 
καὶ ἡ βακτηρία σου ἀοξοιθηξ τὴὸ, ὉΡΙ 6εῖ ργαθδέάἑμηι. Τυὰ. , 
»ίς ἕλκοντες ἔν ῥαβδον γραμματέως. αυἱ ἀὐοπηὶ 8. ἐγδοίδηξ δέξο. 

πὶ ϑογέδαο, Ὦ. 6. σγμαίἑἐὲ, ἰϊδογαίογεθ.,, ἀϑὶ ῥάβδος εδῖ ἐπφέγε- 
γποπέτι δογἐδοπαῖε, δέέδμϑ, 'σαίαπιιδ. Ῥ8, 1, Χ ΧΤΙΙ, ὅ. ἐλυτρώσω 

ῥαβδον κληρονομέας σου, 1 θδγαϑεῖ ρογέέοποπι ἀοτιθίβδμι ἴδῃ, ' 

Ἦ. 8. ἴθγσαπι, αὐδάπι τἰδὲ νίηδοαδεῖ, ὧξ αυδεὶ ροχὶίο ἴυα 6586ῖ, 
8ο. ῥάβδος Ὦ. 1. ποῖαξ νἔγραπι πιρέξοπέλεπι, ῥδγέίοαπα Ὑπθη80.. 
χέαπι, εἴ ταδῖοπυτιῖοδ ἔφῦγα6 ρογέξοπϑπε ρ6ν' δέμδηποαἑ ρεγεέααπμ 
«ἴοπιδηβαγπ, ἹΝΠοδ. ΨΙ1, τά. ποίμαινε λαὸν σου ἐν ῥάβδῳ σου. 

ΟΤἸηᾶο ἔοτιο ἱπ Ζ6ς. Ογνεὲ ΜΒ. Βγεπι. ἐν ῥαβδῳ, ἐν ἐπιτεμέᾳ 
λέγων. Αρυὰ “λανογέπτεπε τῖ8]6 Ἰθρίξυτ: ἐν ἐπιτεμίον λόγῳ. -- 
ῬΞὼ δὲ πῶ ἱπποιία, 168. Χ, δ. 16. ΧΧΥ͂ΤΠΙ, 27.. --ἰ Ὁ5λγυ, 
εοορίγιση. Ἐ1Ὰ. ΤΥ, 10. πλὴν ᾧ ἐὰν ἐκτείνῃ τὴν χρυσῆν ῥάβδον, 
Ῥτδοῖοσ ϑυισι, ἴῃ 4α απ οχίθη ἀοτῖῖ δοσρέγμπι ΔΤ Ότα: πιο τορὶ- 
Ὀυ5, 5' Ῥτοπιτορδηῖ, τπδἰτατατα ἔα 1880, “ΤΠγ»ἰϑέοξείθα ἢατταῖ Τοΐξέ.. 
110. 11. 0. 10. ὁ: δὲ ὅρκος ἦν τοῦ σκήπτρου ἐπανατασις. Ἐ58 δα αζ- 
ἂϊι Βὲοίξιδ: “τὸ, ὕγμοέμδ, 411. 168, ΧΊΧ, τα. αἱ ῥάβδοι. ϑεα Ἰοσυδ," 
αύδαι τεβρεχῖϊ, τορογίτον Εζροῖ, ΧΙΧ, 12. ἈΡῚ τῷ ΠΕ τοϑροὴ εΐ, 

ῬΑΙ',Α͂Σ, γωρέμγα, δοίδαμγΖ, γέπια, ἤδοιγα, ἃ ῥησόω, 
7γαηρο, γεπιρο, ἷ. 4. ῥῆγμα, ῥῆξις. Ὑ"ΈΞ3., φεργθέιπι.. 168, 
ὙΠ, τ9. Αεργριὶ εἰ Αὐϑυεὶῖ, αὐ τοῦβοαθ δὲ ἄρε8, οοῃδίθηξ. 
εἰς τὰ σπήλαια καὶ εἰς πᾶσαν ῥαγαδα.. ἴῃ βρεϊμποῖδ δὲ ἴῃ οανοΐδ 
βθηετὶβ Μοϑεγέθ. 810 Οοάθκ Καέέοσαημε. Νῖ8.. Αἰες. δἂάϊε: 
καὶ ἐν παντὶ ξύλῳ. Ναδολέητ δυΐδηι, πῦπι Ῥοτ ῥαγαάδα νοϊπονῖηξ 
-ΘΧρτίμαοτα 5.9», ὄυἢ Κιγολονμδ, Ἴγοπιπεῖιδ οἵ Μδέοέξιιδ ρῃᾳϊδηῖ, 
νῈ] πὰπὶ τεβρϑχοτὶπιὶ που} 5) (αγόσνθα ν δ, 880. δολμἐέοπδέι 

. Ογέρα. Τὸν. Τ, κἰ. Ῥ..109. ἐοοῶ ἐγγέρμω), τὃκ Ἰεβοτίωξ 
Ἐν ὍΠ5Π, ἃ ὉΠ), ρογξογανο. ἘἜξωΐ. ζογανυίπα. Ῥοειθεῖυ. φοξ 

) 
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ον 84. ῬΑΊΜΑ -- ῬΑΘΎΜΕΩ ' 

Ὥ" 

Φ ’ 

Ῥιοθαθλ]α8, πὶ νοερᾶ χαὶ ἐν παντὶ ξύλῳ ρ] οδϑαπιδ σοπιζαφατ. 
᾿.Ηδεγοΐ,. ῥαγὰρν ῥωγὰς, πήλυξ, Ὑὶά. 2᾽ Ανπαμα Ζεοι. Ον». ΤΠ, 15. 

. Ῥ. 335. Νιδὶ ἔοτια ῥαγὰς δ'ε διίδηι, γαπιμς αὐδοίδομα, νο]υτῖ 
ῥάγάζιον, ἄθ πο νἱά. ἐν ἔγοθηδ ἰὰ Οἷοδδ. Ογαδοίξ, Ρ. 270. 

᾿ς ῬΑ ΤΑΙ, ἰάδιι, ΣΟΣ})Σ ΡΙας. δοῤδείομθα. Αἱἢ. ΑἸλοϑΙ, 
11. ῥαγμασιν. ᾿ ᾿ ἢ 
ῬΑ ΔΑΜΙ͂ΝΟΣ, ρονπιδη ἐοπόνεσι, γαπιμδ, δέοΐο, πιαῖζε-. 

οἶμα, ργοραφο. ἴϊα ἀϊοὶ νοϊαπῖ, ΄υΐὰ ῥέα δαμᾶταν, ζαοείε οεδὲρ ἐ- 
τὼ. ΑἸ1ὸ ποιιΐῃθ ἴῃ ρ]υγ. παραφυάδες, παραφύσείϊς, παραβλα- 
στήματα. Ῥδέίπέωδ νοοᾶὶ αἀμπαία, αυδ ἃ Ἰαῖθγο ρτονεηΐαῃι ἔα 
ρίαπιϊβ, δεσριθυβ, διδοσΐίθιιβ, οἱ διοοσεβουπὲ 810 σατχωϊηξ, 
ἀπυ}}8 ρἰοσυσαιθ ἔγιοιβοδῖῖο. - Ὠρ545, σμγοέμθ δροπέδ 
-ρεωξαηϑ, φμαδὲ φιέοοπι ἀγδογὲα δεσδηδ. ΟΡ. Ψ1ΠΙ, 16. ΧΙΥ, 
δ. ὯΒ5, γαηιμθ, Ῥτορτ. ἐποιέγρμδ. ἴον. ΧΥ͂, 32. - ον, ὠπιδνγα. 
«44. Ἰον. ΧΙ, 17. ῥαδάμνοις. Τία ἰταπδῖα]ϊξ, ααΐα 80, Ὀπιθταπὶ 

,, ξδοΐαηξ ῥάδαμνοι. ἤδογολ. ῥάδαμνος, βλαστὸς ἁπαλὸς, κλάδος, 
᾿ἄνϑος» ὅρπηξ καὶ τὸ τοιαῦτα. ϑιίαίαα: ῥάδαμνος, βλαστὸς τρυ- 
φερὸς ἢ κλάδος. ῥαδαμνὸς ἔστεν. ὁ τοῖς φύλλοις κομῶν ἀκρέμων 

᾿ φοῦ δένδρου, καὶ σκιὰν ἐκτελῶν, παρὸ τὸ ῥᾳδίως δαμαζεσϑαε ὑπὸ 
“καύσωνος ἢ τινὸς ἄλλον αἐκίου αἷς ἁπαλὸς καὶ προέχων. 6. 
οΟγν ὲ 2,5. γεπι. ῥάδαμνος, κλαδος, βλαστὸς, φυάδιον. 2 δέν-- 
'δρου τὸ ἄνϑος. Οἰγπιρίοάονμς δὰ Το». ΧΙΥ͂, 7. ῥάδαμνον ἰηΐοτ- 
Ῥτιοϊαϊυν τὸν κλάδον τὸν μετὰ τὴν ἐκεομὴν φυόμενόν τὲ καὶ 
«αὐξανομενόν. 

- 

Ῥ“ἐΖΔ7ΟΣ, ξαοϊἐέα, μεὶ ῥα, οοπιπιοάμπι ἀν θηθ. ἃ ΝΙδοο. 
ΤΙ,.27. 1, 17. οὐ ῥῴᾷδιον, Ἀ. 6. ρογἐοιζοσιεπι, ̓  ποχέϊωτα, φιοα 
,}οεπαες αὔενε. Κζωΐρ. ἐπιρεπθ ποῦ οεαἶεέ. 
ες ῬΑΘΜΕΙ͂Ν. Ἰρϑὰ νοχ Βοῦγ. 398 Ὁ: ἐμηίροτδ. ι Άδρ. 
ΧΙΧ, 4. ὑποκάτω ῥαϑμὲν, Ῥτὸ αυὸο ἴῃ Οοδ4. τὰ 1,18. 5. Ἀερ. 
νἱτοϑρ Ἰερίταν ὑποκάτω ῥαμέν. ἙπρΡοΙΊτΩΣ δαΐθαι ὑποκάτω ἀρ- 
ψιδυτοῦ (βοτ. ἀρκευϑου), δμὖ ἐωπέρεγο, Οοπξ, Οαρρε ἐλ ποῖδδ5 δὰ 
Τοῦ. ΧΧΧ,ά. δι 

ῬΑΘΥΜἜΙΩ, δορη δον αρὸ, αοείεο, οὐΐο πιθ ἐγααο. 
πὴ ΠΡ. ἐπρέοοπι ἀϑρέοίο, μὲ ἔασον δοέεπέ ἔπορθὲ δοη- 
φεέἑὲ, οἴ εΣ δάἀϊῃποῖο ομηοίογ, Ὅδη. ΧΙ Π, ). “Βογοεηέμδ ἴα 

᾿δκΚπιδοίξϑ ογἶε, Ῥ. Τ. Ρ. 101. σοῃξοτς ΔγΘΡ. φλμολ, τοπιίδϑιία αὸ 

ἠαηρσωζάωα ζμέέ. Οοπξ, Οοἰϊξεπι Ρ..48ι. Τωυάϊτἢ. 1, 16. ϑίτ. 
ΧΧΧΙΙ, 2. Ταϊτοσάστι ῥαθυμεῖν οἴΐδαι ποῖαϊ δοογέαγὲ, νοἐμρεαἐὲ 
φθηφγθαθ ἑπρίμέίρονγο, ψ. ο. 2 Νίαοο. Υἱ, ά. ὑπὸ τῶν ἐϑνῶν ῥα- ᾿ 
᾿ϑυμούντων μεϑ' ἑταερώκ. (μέρ. ροπεῤέέωεπει δοονξαπέξιοπε οἵεπι 
γηεεαγεδεε6.) δὲ 6581 1. ᾳ. ἰῃ δ6αῃ. γυναιξὶ πλησιάζειν. ϑδιοξζαϑ: 
ῥαϑυμεῖν, οὐχ (Ἀ-. 6. ποη ἐαπ8). ὡς ἡμεῖς φαμὲν τὸ τοῖς ἀᾳροδισέ-- 
οἷς σχολάζειν, ἀλλὰ (φωαπε) ἁπλῶς τὸ αῤγεῖν καὶ τρυᾳᾷν., παρὰ 
τὸ ῥᾷστα τῷ ϑυμῷ διδόναι. Εέγπι, 47. ῥαθυμεῖν τὸ ἀργεῖν, ἢ καὶ 
τρυφᾷν, ἢ τὸ τοῖς ἀφροδισίοες σχολαζεον. Ἐδάθτα αἀὐοσαθ ἰγαάϊξ 
Ῥλανογίπμο. . 
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ἘΡΑΘΥΜ7,Α, τρηξεέαν,. οἰἶατι ἠαοέξξία εἰ Αἰϊαγίέαδ. 

5. Νίαοο. ΤΥ, γ. ἀνεὶ εὐωχίας καὶ νεωτερεκῆρ ῥαϑυμίας τοὺς ἐπε- 
λοέτους τῶν γάμων ἡμέρας ἐν ϑρήνοις διῆγον, ἰοοο σρμι νὶ οἕ 
ἁπνθῃ ες ζέανἐξαἐέδ τολααοοῦ ππρεδταιν ἀϊοξ ῥον Ἰδαιθωϊα ο6- 
Ἰεργαθαηῖ, Πεογοῦ, ῥαϑυμέα, ἀμέλεια, κατηφεέια, ἀνοχή. τά θτα 
ξετο εϑῖ ἴῃ ϑμέάαθ ρ] οϑϑᾶτιο. ἰ 

ῬΑΙΝΩ, αἀδρογρο, ἐγγίφο. »Ὼ3.. βοϊπαᾶο. ἤπια. δὲ ἢ, ΧΧ 
Τοῦ, ΧΧΥῚ, δ. οὐκ ἔρῥανε νέφος ὑποκάτω αὐτοῦ. Νοῦ τ)8]6. 
ἹΝΌΒ68 εἰ ΐπι, 51 ρ]ανίδηι ἀδηιϊτεαηῖ, δοὺξ ἴδγγααι τίραπε, τιιταρὲ 
νἱἀεμίυτ. ζίρ. πορὶ ὀγμεπιραπί. Νοῦι ὁρὰβ ἰϊδηυθ εθῖ, ἂξ 
ἐῤῥαγη Ἰοραῖας, ᾳαοά" Α}11 ΠΡτὶ Βα θηε, δὲ 8118 ἰρογῃγθιῖβ 
6886 νἱἀεῖυτ. « ρὴ}. ἘΖοοβ. ΧΧΧΥΊ, 20. - ΠΙΣ : πη, Βοὰ 
εἰ ΗΙΡΒ. Εχοᾶ, ΧΧΊΧ, 21. Ἷμὲν. 1, 17. Ψ, 9. δὲ “Ἰδὲ 
δαθρὶυδ., - ἢ), “μο. 1ε8. ΧΙ, 8. αἱ. νεφέλας ῥανάτωσαν 
δικαιοσύνην Ὁ οι Ὁ ΟΝ, 

ῬΑΦΑΝ 5. ῬΕΦΑΝ. οκ Αεργριίασα, 4πδ6, 880, 
Ἡοάίων, ἂς ρχε, δὲδί. οτγὲρ..δαἐμνηῆεπι ποιαῖ, 86 εχ βθοϊθῃι 
“αδιοποξὶέ Ορμδφ. Τ΄. Τ. Ρ. “50: οἱ Τ' 11. ρ. ὅ- 12. δοέοπι ἀοπιζο 
χιιίτηὶ 8. γέρε φοεϊέ, 1.52), Αταοβ. Ὗ, 26. ῥτο 480 11" Ἰδρεγααῖ, 
Ζοπαγαβ εκ, ο0]. ιθοῦ. ὩῬεφὰν, εἴδωλον. Ἂς ΒΗΡῚ 

ῬΑΚΧΟΣ, ραππίοιζμσ, “φδῤὲα ζαοογὰ, φέ. αοέγίέξα. Ἴδϑν 
ῥφϑέϊπιοπέτιπι. ἴεβ. Τ ΧΤΙΨ, 6, - Ὠέππο ῥ]ατ, δίς ἀοέέξοπος, Ἡ. 8, 
»ατίεσ μεείζωπι ἐγ αἰ εγιαῖο ρϑν' ἐϑΥΓὰπα ἐαοογαξαθ θὲ φεέρέέαο. Τετείη.. 
ΧΧΧΥΙΠΙ, 11. ἔλαβεν ἐκεῖθεν παλαιὰ ῥάκη, ΘΌπιϑι 7π646 
νοΐογοβ ραἠηϊομῖοθ. Εἴρογολ. ῥάκη, αποσκόῤακζσματα, καὶ 
ἀποσπάσματα, ἱμάτια. ϑιρξάϊαδ: δάκος, ἐθ' τρβώγεον. 

,ῬΑΗΚΙ' ΔΗ͂Σ, ραππέσιξοδμδ, ἰαοσν,᾿ αἰδέγὶέμδ. ἘΠΟΘῸ ὁ 
ῬίαΙ, σσέδεγαι, ᾿ραρπιδδέα. Αἱ. Ῥτον. ΧΧΙΠΙ, 2ι.. δακαίδη, ᾿ 

΄ ΛΜ Ἃ ΜΖ, ὁμέωνα, σἴίαπι  ένεπε. Ἰοῦτι, Ξέωπε, Ζιὲο σοπεμέξων,, 
7π6. εἰ ΤΧΧ Τυὰ. ΧΥῚ, τῷ... “ζω. Οφι. ΧΙΝ, 25,..ὄ [πα υἰτὸ- 
αυό Ιοσ0 ῥαμμα ποῖδτο νἱάδευΣ δα φιὸ σοπϑιέδων, Ἧς δ τς 

ῬΑ ΜΝΟΣ, γνλαπιπῶδ, δρέπα αἴδα. τε, ογηποσδάέον. 
Ζαᾶ, ΙΧ, τά. 15. Ῥε. ὉΠ], 9. 0Ὁ᾽ ρῥτο ῥάμνον βογὶ δδηϑυϊῃ 
ὁ8ὶ εἰς ῥάμνόν. Οὐϑτῖο Ηϊδροηγτεσ (αὶ, ὧἴ 6 ὙδγΡ18. δά. 

᾿, “ μαϑὲ ἐπὶ ἔγα, ὠσεὶ ἐν ὀργῇν ἀρρᾶνεῖ, ΤΟΧΧ δοουῖυβ 681) Βασδες 
απέρημαπι ογοδοαπέ ϑρέπαδ νθϑέγιαα ἐπ γδαπίπι. ΨὙι46 ταῦτα 
8. ν. συνίημι. ϑδγπιπιασῆμδα Βαθ6ῦ: ὥστε γενέσθαι ῥάμνος, ηυΐ 
1ερ 1559 νἱἀεοιυΐ; “ν, τάδ δὲ Δ ρ. αήεπν. ν. θο. ϑωίάαδ:. 
ῥαμνος, ἀκανθῶδες φυτὸν μέγιστον. Πᾶσαν δὲ ἁμαρτίαν ἄκαν- ᾿ 
ϑαν καλεῖ ἡ χραφή. 1Ἰρδϑυιαῖα Βαδοὸ δυπξ εχ 7λδοσογοίο δ 

, Ῥ6. 101}, ο. Ὲ 

-ς 

ῬΡΑΝΙΣ, εἶἰΐία, ρεέέα, Με δανεὶς, ἃ δαντίζω, αϑΡΘΓρΟ, 

γε] α ῥαίνω, ἰάδαι. 8810. ΧΙ) “5: δανὶς δρόσου ἄρϑρινὴ, φιεία 
χοτῖβ πιλίυτπα. δογοί. ῥανὶς, σεαλαγμός. 

ἍῬ 4' ΝΊΗΣΙΣ, αϑρόγδέο, 2, δοραγαέξο, ὥϑρθγδῖο. ΘΗΣ 

ΧΠῚΙ, 1:. 866, 6. Οοπιρὶ. ϑϑὰ ξοχτῖαεε9 101 Ἰοροπάαππι ῥάνεισιςο 

ι λ 
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, ῬΑΝΙ ΖΩΏ, ἀἀρεγρο, 1..ᾳ. δαἰίνώ. μΌπ ῬΙΒ, δχρίο, Ῥε:. 
, 8. - τ. Ιμον. ΥἹ, 27. ἃ ἈεΡ. ἸΧ, 55. διμώσαε: ῥαντίζω, 

αἰτεατικῇ, ῥαίνω.͵ «τῆς 

οςί ῬΗΝΤΙΣΜΌΝΣ, ἀερονοῖο. ἼΝ2., δεραγαξέο, ἴτ. αϑραγδὲο. 
ἥυπι, ΧΙΧ, 9. 15. 20. 21. δἴφω. οὐ ΟΧΧ Ζαοῖ, ΧΙΗ͂, .. 

ῬΑΝΤΟΣΣ, αβρογδεδ, ναγίοραίμδ. ϑροοϊαϊϊπι τοῖς ὁ 
δαντὰ δυαπῖ, 4υδ6 δὺ Ηδργαὶβ θ᾽ οραπῖο τ 1} ἀἰσαπίωσ, 1. 6. 
ϑγαπαίπαία, 8. εἰὶριμὲθδ πιαοιρέέθ αἰδίδ, οταπαϊπὲδ. ἐμπδέαγ, 
Τοαρεῦϑα. ἼΡ3ν Ῥμποίαέίωπι. Ὀδοὰ. ΧΧΧ, 5). πᾶν διάλευκον 
καὶ ῥαντὸν ἐν τοῖς ἄρνασο, οἴλπα αποᾶ δ]δὸ ἀϊδιϊποίαπι εἰ 
φαγίεσαέεπι εδῖ ἰπ ἀρηΐδ. Ὗ]᾽άρ δὲ νυν 55. εἰ 556. δεγοῆ. 
δανεοὸν, ποικίλον. [τὰ εἰ ϑιέάαα, βὰ αὐδῶ ἃ ποῖδι 
᾿Αἴδέορδ: “Ῥαντὸν ῥγοργίο δραγδεπι. «ΓΈ τροπικῶς ποῖαξ γδπε 
γπασιί8 “οὐ οὐσίογίδων αὲδέξπσέαπι, νόΐ χωονέθ τποο ναγέερα- 
ἐαπι, {μα δἰσηῤΠεαξίοηθ νος ἑφέα σγοῦγο οσοιγγὶξ ὡρμά ΖΧΧ 
ἔμει., φιρὲ “οοῦπι ἀδῦγ. Ὑὴ πρῆσ δαντὸν, πιέπὸ ποικίλον ἐπ- 
ογργδέαπέμγ, Ραγὲ δόηδιε δὲ αρμά 7,αξξο8 δΡΔΥΒΌτΩ ἐπέθϑγ αἴτεπε 
αὐοοέρέξειν. ᾿ϑόπαοα α6 Βοπεί, ἐδ. 1}Ὁ}Ὲ.᾽ ὁ. 6. ἐεοέωπι πξέξαϊξεδ 
ΠἸΤΟ δὲ οοἰογέδια φραγδεσι, ἢ. 6. αἱδεϊποέισα. Ονέαϊῥπεα εἷθ 
Ῥέοεο αν6: φραγδίέφεσ οοἰογέδως αἴαϑ, ἦ. 6. αἰδείπακίξ. Οοπΐ, 
᾿'ϑαϊπιαδέωπι αὰ ζδοέ. Αμρ. ϑογίρεε, Τ, 1, Ρ. 979. εἃ. ίαοξ. - 

, ΠΡ3. Ρμποίωπι, Αἱ, Οδπε. Ἱ, 11. ῥαντῶν. - ὙΡῚ, πεαριόοο, 
Ῥ 

«ωπ. Οὐη. ΧΧΧ,͵, 595. - γίάς 1101 σποδοειδὴς. 
ΠἘΡΑ'Ξ. Ὑίάο ἱπέγα 6. ῥωξ. Ἡδεγοῖ. ῥὰξ, ῥᾶγα, ἡ τῆς 

᾿ σταφυλῆς, ἣν ἡμεῖς ῥῶγα καλοῦμεν. Φλοίέΐωα: “ῬΡὰξ, ϑηλυ- 
᾿ φῶς ἡ ξάξ. Ὃ δὲ ῥὼξ καὶ βαρβαρισμὰς καὶ σολοικεαμός. 

ῬΑΠΙῚ᾽ ΖΩ͂, αἴαραπι ἐπιρίπρο. ὩΣ ἨΠΡ. ἃ ὩΤῚ, αἰ- 
ἐοδίο. σε. ΧΙ, δ. ἔσομαι. αὐτοῖς ῥὰἀπίζων ἄνθρωπον (ἶϊα δοῖαι 
860. οἀ. Οργερί. Ἰορενάμπαι δεὶ Ἰοοο ἄνθρωπος. αυοὰ τοϊξαυΐ 
Ἰι|δτὶ Βδδδηῖ) ἐπὶ τὸς σιαγόνας αὐτοῦ, δτὼ 11}118.,. δἰσαξ ρδι- 
ουἰίο8 Βοιδπὸης ἴῃ ρθπδ6 δι8β. ϑϑοουμάπα, Οσρρείδεπι ἴὰ 
Οὐὲε, 8. Ῥ. 552. Ἰοροεγτυπῖ: τ ρρὴὴ ἮΝ 22, ἀχίτίτο ὃν, 
ᾳύδαι ἰαπθω οοηϊθοϊυγαηι σϑοῖθ πηρσοθδὲ δολαγζαπὀον ρέμα, 
4υἱ εο5 ροξίυϑ ἰ6ρ'586 ρηῖΐαξ 225, αὐδοὶ Ὁ διψιϊῆσοξ 
φίαραθ ἐηβιέρεγο αἰϊομξ. Ἐρο νοῖο διδὶῖγοι, δοβ 1 Ἀῖθθ γα 

. Ῥιορἴίοσεα νϑσῖῖββθ, 4υἷἱὰ π26Ὰ}}}}56, α0δθ ἔπ δϑαυδῃεῖθαβ 
᾿ΔΟπι ΘΙ οσδΣ, ἐπιροβιϊ: οηθὰ ἔῸΡῚ ἸΟΩ 8818 ΘΟΏΨΘΕΪΓΘ 
Ῥαιϊανοτίηῖ, αὐ δὅδο ρτοναγθίαπι Ῥγόνϑεῦῖο ρῥοτηνοῖανθεϊηῖ, 
νίά6 εἐ ὅ Επδάν, ΤΥ͂,͵ 50. οὁἐε δι. Ψ, 59. ϑιῤήίαδ: ῥαπίσαι, 
πατάξας τὴν γνάϑον ἁπλῇ τῇ χειρὶ, ὃ λέγουσε καὶ ἐπὶ κόρβῥης. 
Οραξ. διωέάαπι ἴῃ ἐπὶ κοῤῥης. - ΔΡυὰ Τρλανογέμεια ν. ῥαπίσαε 
Ῥτο Ἐω, τῇ χϑιρὶ πιαὶο Ἰορίτιν ἀπλεέστῳ χειρί. Ὑ᾽ὰθ 2ι6τ. 

. ἴ. 8. δίς Ὅ. 

ῬΑ ἸΩΣΑΙ͂Α, αἰαρα. ἘΝ Ῥατῖ, αἰδρέξανια, μέζον φνοίέεηδ. 
Ιε8.1,, 1Ἃ0- οσθ δείδια υἱυπιὰς «(ἐοίρλτοη «ὲ Ζμοίαπειρ, 
γιά6 25. δ. 1. ὁ. ἢ. ν. ᾿ 
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ῬΑΠΊΣΤΟΙΣ ᾿ ᾿αἴαρα Ῥογομϑδε:8. πρῶ Ῥατί,. Ῥγᾷ. α΄ 
δὴ» Ῥϑηβαείἐα, νοηξὲς ρογνίωδ. Ἰοτθην, ΧΧΤΙ, χά, δὶ ταπιοὰ 
Ῥτὸ ῥαπιστὰ 6111 τϑοοιΐυβ ῥιπισετὰ Βαθοηξ, 1. 6. εὐρύχωρα.. 

ῬΑΠΤΟΣΣ, οοηδμξια. νθ., πιαομέίοφιπι. Ἐφοοι. ΧΥῚ; 
16. εἴδωλα ῥαπεά. Βίοϊΐο Ἰορειάαπι νἰάοτον ῥανεὰ, νανὶὲδ ο0- 
ονέδμα αῥδεϊποία, ηυἷὰ δχπικπιαολμο ἀταπδῖυτ ποικίλα. δεὰ 
ΠΟΣῚ ΟΡΌ8 δϑὲ 8δὸ οοηῃϊδσΐῃχα, τοοὰο ῥαπεὼ νοχίδιος:: σῳ 
γπιρέέοοίογέδιο ρμαπηΐδ σοπομέα. Σ΄ ᾿ δι ΄ 

ῬΑ ΠΤΩ. δ8μο, οοπδίοχ δωγοΐπο, φθπδανορέπο. 5.» 1 ἄθῃ. 
Ο6". ΠΠ, γ. ἴον. ΧΥΙ, 14, Οοδεὶ. Π|,7.. ἯΝ ΤΣ 

ῬΑΣΙΜ, δἰῖαβ, ῥασήμ. ἘΠῚ 'ρ88 πτοχ ΒΟΌΣ. Ἐ2ΝΧῚ, σὩ» 
δονοδ, βαξοξέέξαα, ἃ Άθρ. ΧΙ, 4. 20.. ᾿ν δον ἡ ον 

᾿ ῬΑ ΣΣΏΩ, αἰδέάο, ἀοέξοῖο. ΘῺΣ, ἀἴδδογο. ἴοτοτα. ΧΧΤΊΙΤ, 
55. 59. λαμβάνω καὶ ῥάσσω ὑμᾶς, δἷονο 68 εἰσίζοίο νο5. - Ἀλὼ 
ῬΙΒ. ᾿οατοίδο. 1ε8. ἸΧ, 1... ῥαάξεε ὃ θεὸς τοὺς ἐπανισταμένους 
ἐπὶ ὄρος Σιων, αἰεϊἑοίδέ Ἰλεὰβ ἱπδατρθιῖοβ δάνοζϑιιΒ πιοηΐθαι - 
ϑίου, Ν. ἅ. - 89, ἬΙΡΒ. ᾿8η, οαάεγο ζαοίο. Τῦδω. ὙΠ, 
10: 866. οοά, Οδίσ. ἐρῥάχθη ἐπὶ τὴν γῆν. Ἰαάλιμ, ΙΧ, το. ῥα- ΄ 
ἕξον αὐτῶν τὴν ἰσχυὺν ἐν δυνάμει σου". εἰδέδοα Θοταπι τορὺν νἱτ-- 
τοῖδ ἴυϑ. ϑωώαδ: δάξαε, ἀντὲ τοῦ καταβαλεῖν. οὕτως ’᾿.41πολ- 
λόδωρος. Τυαάϊιῃ. ΧΥ͂Ι, κι). ὕτο ἐῤῥάχϑησαν τοροιθπάμῃι νἱ- 
ἄἀἄεδτον ἐταράχθησαν, ααοᾶ πιοϊλιι8 τοδροπάοῦ τῷ. ἔφρεξαν ἀπ 
ἐμοκ τ ὐῤκ δ νμ ᾿ Ε΄ οὖ... ες 

“ῬΑΦΑΕΙΜ. Ἐρδα νοχ Βερτ. ξμ5ὴ. ρέραπέοδ. “4. 
Ὁοω. ΧΙΥ͂, δ. «44. ϑγπιπε 2 ϑᾶιι. Ὗ, 18. 22, “Ἄχ. 10}. 
ΧΧΥΙ, 5..- ἐ τὸ 

“ῬΑΦΙΔΕΥΤΗ͂Σ, αομρίσέον. Μιᾶὰδ ΑἸ: ποικιλία. 

ῬΑ, ΔΕΥΤΙΚΟΙΣ. Ὑιάο ῥαφιδευτός. τς τὸς τὰ 
ΒΕ ΡΑΦΙΔΕΥΤΌΟΝΣ, φμέμδ, δογδιέμξ, αομρέοετδ, Ἑ πο, 

ΧΧΧΥΙΙ, 241. 860. Καξ. υδὶ 51τ|6 ἀυδίο τῷ ἔϑιρ  τοδροπᾶδε, οξ. 
αἰἱδ οοἂὰ, Τοῖπι. ὑχοὸ ῥαφιδευτὰ Βαθοας ἑαφιδωτὰ εἰ ῥαφι- ὁ. 
δευτικά. . τῶ 

ἘῬΑΦΙΔΩΤΟΙ͂Σ; Μίἂο ῥαφιδευτος. 
- ῬΑ ΧΙΣ, ορίπα ἀογοὶ, ἐογβιπο, ἘΔ. οο, οοδὲα, ἴἸοῦ. .- 

ΧΕ,, ι5. ῥάχεν. Οἰγπιρέοά. σύνδεσμον παγτων τῶν μελῶν. 
Ἡδογοῖ. ῥάχις, ἄκρα, ὀσφὺς. ἢ ἄκανθα τοὺ νώτου. 1:5. ΝΜ. 

Β δὲ, Θοϊδέϊπ. Ῥ. 455. ῥάχεν, ὀσφυν, ἢ τὸ κωτιαῖον μέρος ἀκαν» 

ϑης τῆς νώτου. Αἀάο Ποπιον. 1. «.,. )λοδ. 
ῬῬΕΓΧΩ, εἰοξίο, ποποΐέδδο. ὈΛῚ5. ΝΡ. δοηγιο οὔγωογι ’ 

10". 1, δ. 6. ϑιξάαε: ῥέγχουσι. τοῦτο ποιοῦσιν οἱ βαϑέως κα 
«θεύδοντες. Αἰιλοῦ ρεο ῥέγχειν ἀϊουηε ῥέγκεειν. Τλοπιαϑ Μίαρ. 

. Ῥέγχει, οὐδεὶς τῶν ᾿Δτιτικῶν, ἀλλὰ ῥέγκω. Τάδια δυδίυπρεῖ 

᾿ ρ᾽αιίπι ψϑεθα βαὸς “ἱγὶοέορλαπίδ: οἱ δ᾽ οἰκέται βέγχονσι.., Οον 

ϑγπιπι, ἰοῦ. ΧΧΥἝΙΙ, 1ο. 

ουὐσευοῖ ἰπἰτῖο Νιαδέμπε, δὰ ἀυδα σου, δοῤοῤῥαεέαπε. 

ῬΕΙ͂ΘΡΟΝ, ΡῬτο ῥέεϑρον Ῥθὲ δγποορέῃ, αὐνειδ, ,επιεη, 

"βανέωδ᾽ ἂρ οὕϊπθ βμοηέωμπε. Ὑμν. 444, Ἐχὸδᾶ. ὙΠ, 10. “4. 
- τ΄. ρλυς. σφιαε. 44. Εχοά." 

Ν τὰ ἃ ᾿- ὶ 
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548. ᾿ ῬΕΜΒΩ͂Σ ΓΥΝΗΝ. --- ῬΣΜΕΏ, 

ΨΙΙ, 19. - ἘλΟ5ΊΡΙατ,. δγνᾳ. Ῥξ, ΤΧΧΥΤΙ, 44. 0. “Ὅη, 
ἐογτέηδ. ϑγηνπι. Ἰοὺ. ΧΧ, ,γ. ῥεῖθρα. - Οδυ΄ λυ, ὅγπιπι. Ῥ8. 
ἼΤΧΥΤΙ, 5. 1ε6. ΧΧΥΨΙΙ, ,... Ηδογέλ, ῥέεθρα, ῥεῖϑρα, 

᾿ ῥεύματα. “΄-:-- Ἴ 
ῬΕΗΒΑ͂Σ ΓΥΝΗΝ πιιδὲον" ναρα. «4].. δὶ:-. ΧΧΥῚ, 9. 

60}}. Ῥτον. 11, 12. Οομῶ αποηυο 2 εδοἰὲ “Δαώνόν6. δ6ον. 
}10. ΤΙ. ὁ. 17. Ρ. 1ὅγ5.. 5 ῸΘ6 τὶ Ὁ ; 

ῬΕΗΒΑΣΗΟΝΣ, ἰνοιπιαρζέαέέο, φγνγαξίο, φῳορεξσο, 
ἥμγδο, ἀπὰθ ῥεμβὼν εοῖ ζωπάα, φμαε ἑαρέαεηπι τοέαπαάο ἑαοξξ. 

. 98ρ. ΤΥ͂,.2. ὕξωέρ. ἑποογιεέαπέῖα, δ50.. δοπομριϑοσπεασ, Ἡ. 6. 
ΟΠ ΟΌΡρΙβοθα ΤΔΔρῺΔ δὲ οβγθηδία. Ογοέέμο νοτιῖτ: νογέϊαὶ- 

ος πόπι ουρέαϊπξδ. ΤῬλαμονέπο δεῖ ἀχαλίνωτος ἔννοια, καὶ ζωῆς 
ἀφανισμός. Ἰᾶἄρδπι ἐτλάὶε Ζομανγας 7,65, τθοβ. Ὑ ̓ᾶὰο ΘΟαέαξον. 

. δὰ ΑἽπέογιέπ. 11, 7. δὲ ϑ'μέοσν, ἴῃ Τῇσα. π.. ῥδέμβομαι. 
δος: ᾿ΡΕΜΒΕΤ' 2, οὐγοιπηιασο, ναρονλ ἥιοίμο. Ἀη5. 166. ΧΧΊΤΙ, 

10. δέμβϑουσον πόλιν, ογοιὲ ἀτθδτα, Ἰ͵οέδοπεέιεα Ἰερεοτα πιᾶνοϊξ 
δέμβε ἐν πολέες -- 5), 7γαρφπιθηέωσι. Τα. Ομέπέα ΗΑ. ΤΠ, 
6. ῥεμβεύων, ουΐὰβ δυοῖον ρ]ογϊίβὰθθ [π|ιξ. 16ρ1656 νἱθδευτ 
ἘΠ3ΞΌ, ΠΟΠΠΌΝΙΒ στὸ 39. ἰϊδρουγημεδ, 4υΐ ἐγαπδεδε 

νϑγγαπέξδιι5. τατὶ οὐ θῇ Ὠπιλυ5 νοτβιουΐ σοἀ118686 νἹ δε νο- 
Ἠῖ8: Δος αὖ Μοῦταδο ἀέάῥούπιτεα, ργορνὲσ Ἐ" 2) ποπιϊματὲ ἀῇαν 
 Ἄσανίωπ ἤέα μὲν ἀσγόπι. νοἰαπέία., Ἐϊεδτι. τ6} 1401} Ιητἴ. γοῖΐ, 
δταθοῖ, ὅϑγτωπι. Τλεοα. εἰ 1, ΧΧ, γοσοτν Ὠθῦσ. 46 ΘΡΤΌΥΘ, ἐγιθέας 
δὲϊῥέαία δὲ δραμοέξοπο δοοθοροταδιϊ, ἴπ 48 ποΐομα τεροτίτυσ 
ες, ΧΙΨΠ, το. δὲ ἸΙδγϑαὶ. 1,, 6, Ὑιάθ φιοαῃθ βιρζα 8. Υ, 
ἀκαταστατόω εδἷ πλαναάω. ἐο 

εὐβᾷ ῬΕΉΔΩ, ἐπ σγγιεπε οἰγοισπαρα, να] εἰτα ] λίαν, οἐγοιπεῶρθ, 
οἰγτομπινοῖνο. ἱΡἐμβομαι, ναρῸΡ, ΘΡγΟ. ΔΙῸ χγ οδνοῖο, ὅγπεπε, 
Οδπε. 1,7. ῥεμβομένη, ὍΡ1 Ρ]τίϑ4υο νἱάδεϊυσΣ 165 1886 ΠΡ 9)}Ὸ3 οὕπὶς 
δγγο. βωκχίονμδ τα Αἀπέξον ἐξ, ἀυαῖθην βἴδιυ τ, δυο οὕπν [ἀδεεῖς 
οὐτοπιδηϊδίοιι 8 ΠΛῸΨ ΔΟΟΘΡΙ886, 41.481 Τγαϊθοῖδ 1618 16 ρ6- 
τοῖν πὴ Ὁ, φυοᾶά τη 1]. Ατὰρ. δὲ ὅσ. ναραγὲ ποῖαι. Κρ. πα 
ναραγὲ ἑησέρέαπι. Ἐξχυαλάδπι ϑῃμμε γα Πβ8]1 6, ΠῸΨ ΒαΡ1886 Ολῖπι 
ποιοπο ναραγα εἴ οεηι ἐπερσέι οἐδοιε»δέἐαπαϊὲ, ροιιζαιι ἃ Ὁ ὩΣ, 
4υοά σε ἐπιροίι {εγγὲ εἰραϊβοαῖ, Ιάδη να]εῖ ἀθ “[41:. ϑγηωτ, 
ἘΞ, ΤΨΊΠΠΙΙ, 16. ῥεμβ μένοε. - λυ, γεΐγοσεοαο, ἀνεγέο χηθ. ὅὄγπεπι, 

ΟΡ. ΟΧΥΤΙῚ, 118. φεμβομένουφ. Τιαρίταν ρταοῖοτεα του. Ὑ1,. 
12. δ] ἀφ τηθτεῖτιοθ ἀϊοίτυν. ἔξ ῥέμβεται, δ᾽ ἴῃ ἴοχῖὰ Ηρ σ. 
κατὰ τὸ ῥητὸν αἸΆΪ) ῥτο Βοᾳ γέρο Ἰορίτων, Ζσόγολ. ῥέμβεταιε, 
πλανᾶται, γυρεύει: Αἃ βδπο νοσθπὶ οδίδπι ἃὉ Ββεμά ῥαποὶς 

᾿ Οὐξεϊοῖδ τοἔογίασ γος ἐρεμέοντον 4ᾶπι, ἰαπαυδηι ἃ ϑγαπιαολῷ 
Ῥτοξεοῖαπι, 1 ὅπ, ΧΧΙΠΙ, 15. δὰ γϑγρῶμι πῶ". 6 οοά, 
Οὐυοὲείζη. φτοῖυτς Μοπέαμοορξδ (41 ἔχαπβεθλις φοέθσεοδαπέ, 
Β. 6. δοίεϑ βροδαπί, αηπαδὶ 6886ὲ ἠρεμέοντο). 898 δεῖ βϑ8ῃ 8 

- φοοδϑυϊυτε Ὡ1Ν11, ουΐαδ Ἰοοο Κ᾽ αζοξεπαγέις δὰ Εῳωνὶρ. λοε. 
Ῥ..147. ἐρέμβοντο τεροποιάμπι 6686 ρσδθοϊδτο υἱάίε, αιοὰ δὲ 

᾿ 
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Ὕ ῬΕΥ͂ΜΑ -- ῬΗ͂ΜΑ ς  Ῥά5. 
2ρε0 Σ᾿αἰζαίμ νοτῦο “αραΐμνρ δαρτεβϑδῖ. Ῥλανονίηδδ᾽ δὰ ϑιεῖα. 

" «ἶα : ἐρέμβοντο, ἀπεπλανῶντο. ΑἸιασαπἄο οοπἑϊοίοθδηι, Ιορθπ» 
ἄσιι 6ε66 ἠρημοῦντο, Ἦ. 6. ἐπ ἔοσῖς αἰδεσγέϊδ λαδέλαδαπε, ἀξ 
801]. 60 πιο}ῖυβ Ἰαϊοχομε, απρφὰ κοχὶοὶ οτδιὶοηΐα δῦ" δἀπισάπιμλ᾽ 

- ν 

οουνγεηΐϊθηθ. ἃ δὴ ἐρημοῦσϑαε᾽ μος ἀδῦπι Ἰοψφυοπάϊ 16 δος. Ὁ 
οἷρὶ. Ῥοβεὶϊ, τ δὲξ 1, 4. ἐρημάζειν, Ἰοοῖδ τἀοηῃσὶς ονΐποφε 
ξὸ Ὡϑ4:60. ; 

ῬΕΥ ΜΑ, ιδηξωπι. 81:. ΧΧΧΤΧ,' 16. ἐπὶ ῥούματορ, 
ὑγροῦ. ἰυχία τῖνοθ δ΄αυδιθ. ἢ. 6. ἰπ ῥγαῖο ἔοσειδ. 

. ἅ:- Ῥ ΣΎ ΣΙΣ, ωπκιρα,, ἑ, 4. δύσες. ΜΙΝ ἰάθι. Τον. ΧΥ, “δὲ " 

ῥὲύσεε 860. οοἷ. “41ες. υἱϑὶ 8111] ῥύσει. Ἢ 
. ὝῬΕΦΩ, αϊἶσο, ἴοφιον. “νοις. Ὁφῃ. ΧΥ͂, 15. Νυ. ΧΧΤΙ, 

“Ξ. θὲ Δ}}01 -- Ἴ53. σθη. ΧΙ, 47. Ὑ1άο οἱ ϑμδάαηχ. γ΄. 26. 
ῬΕἊῺΏ, ἥμο, αὔηωμὸ, αδωπάα, οἴίαπι αοιῖνο, Κωπάο, οὔμπ»- 

εἶο, 1. 4. χέω. Οομξ, δινηιαπη 12:45. ἂς 7ονε Σ᾿ μἰρσοναίογα ς. ά. ᾿ 
εἰ Σωρὲρ. Ησο. 'ν. δ. 132Μ, ἰαρὲς. Τοῦ. ΧΧΧΥΤΙΙ, 50. ὥσπερ. 
ὕδωρ ῥέον. τὐδὶ 139 ἂς ρἰμέξέδ Δοοθρῖδ86 νἱἀδηξοσ, αυδηιδά- 
Σοάσπι δδθηι νὸχ ργονουβίδι ἴον ἀδ πιαρηα οορέα εἴϊααν ἃ]1ν 
δύυαι Τογυπι, ΥΨ. Ο. ΔῸΣ δὲ δυρϑῃῖ, δἀβίδοϊυσ, ν. ο. 2 Ῥατα), 1, 
15. ΙΧ, 8, 1 Άερ. Χ, 27... 55.. Εχοά. {Π|, ὃ. εἰς τὴν γῆν 
δέουσαν γάλα καὶ μέλε, ἴῃ ἴδεταια δαθηΐοπι, ἢ. 6. να αϊδ αδε-- 
απέοπι Ἰαοῖο οὗ τὴ 6}16. διπι:[ορῖοῦ Ξωγίρέδε Βαοοῖ. γν. τάδ. 
δ64. ῥεῖ δὲ γάλακει πέδον, ῥεῖ δ᾽ οἴνῳ, ἀεῖ δὲ μελισσᾶν νέ- 
κταρι. -Οομῆ, δ 4.89 ὁχΧ 1116 αθοτὶ διορῆ. 6 ἤογηα Οὖδε. αὖ 
Κα». 8αον. Ρ. 602. 6641. ἐν, ΧΥ͂, ὅ. ΧΧ, “4. δὲ δὲ 6εδ6- 
λυ8. - "21, ἡβωχσ. 7πο. Τιον. ΧΥ͂, 2. - δι, ,μόπε. πο. 1.υθγ. 

ὃ ΧΧΙΙ, 4, - 55 4 “ωνέιρ. 168. ΧΙΙΨ, ή, - μι ὥδεηαθ ῥγοΐεγο. Ἶ 

Ῥε. ΕΧΙ͂, 10. πλοῦτος ἐὰν δέῃ. ἀἰνῖι1δ6 οἱ αῇμᾳη. Νοῦ 16ρ56-- 
ταῆῖ 2115, ;ὡἴ οοηίδοιῖς Οσρροίζιδ, ἀθθπι φαοάθθ δοουΐυβ 686 
οδονπηδογεα δὰ Ὦ.}.., 86ἃ, πὶ ἴδηι Βιεκέογιδ ἰὰ οἰπέξοτν ἐξ. Ρ. 
θέι. χϑοῖθ οὐδογνανῖξ, δέεον Ῥδυῖτϑε δὸ 332} ἀπ ποεΐξοπε χωϑῖδ- 
Ῥιιοτγῖοα δοοορεγθξ, υἱ εἰϊ αδεηα ᾳαἤέμονο, Κωέψ. εἰἐνἑἑέαδ εὖ 
οἴβμαπε. -- ὅν. Οδηξ. ΤΥ, 16, Ιότοπι. ΓΧ, 17. - πολον, οἰδδα-. 
γα. Ἡοδνασις ζηέ. Ῥα. ΧΙ, σ. ῥέον ἐν τῇ γὴν “,βμοπα ἐπ' ἐόεγας 
ἢ. 6. ἐπ ἱρεα ἐόγγα ἐέφωα ἔξιπι, Ῥτο γι ἢ Ὁο»3, δὶ τϑοῖθ 86 Βαρεῖ 
ποῖα 860 Βοχδρὶαγίβ, σϑαροχὶξ ποιΐομεπι ρῥγίπιδτῖαπι νοοἱδ 
δὺ», ἑέογωνέξ, γοροίἑέξο νἐοέδως ζδοΐξ αἰδηιἑα, Θυδρίοον ταπίδῃ, 
δέον Ἀ.1. Ῥαχῖῖος δὸ χωροῦν δρυὰ ““4μέίξαπι δὰ δϑδαυθηβ ᾿ἸΌν 
7ωδιπι, ταΐδτοπ ἄπ 6886. σοι, ἔδπιοι δὰ ἢ.]. Πουσηπιῶ ἐογιοτες 
δὶς. ΧΗΥΙΕΙ, ὃ. ῥέον γάλα κὰἀὶ μέλε, δὶ δέεεν δοιεὰ ΗϊρΑϊμσα, 
ποδὶ μόν ἔαοενγο. Βατυοῖ. 1, 40. 

τς ῬΑΙ͂ΓΙΜΑ, ἤταριιεπέμηε, τωρέμγα, 332ϑεγ, ΡΩ69. 
ἘΡΌ5 Ρίυτ, Απιοα. ὟἹ, ι1. Αἀὰρ 256. 1686. ΧΧΈΗ͂, 0. - ΟΡ 
Ῥίυσ, 2 Ἀερ. 1, 12. διέῤῥηξεν αὐτὰ εἰς δύο ῥήγματα, ἄἀϊετυπι-. 
ῬόΡαὶ 1}1Δ ἴπ ἄτια8 μαγέεα, Ὗιάα οὲ 1 Βορ. ΧΙῖ, 80. 581. -. 
Ὀδῦ, ἐγέδειδ. 1 ΒΘρ. ΧΙ, ΚΕΝ δδζς οὔ, “4165. 81 ῥήγματα δ:ξ 

ἀγίδιιφ ἀνμΐφαφ α γε, ΐα, Ἄδα πεὰ εἰ .7π6. Ἰαίοιρτοθ Ὦδο 
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ὅδο.. “- ΑΗ ΓΝΎΜΝ ὁ’ 

γὺοὐ ἵπ 88 δἱρῃ δδεϊοτίο, (οἷα 1π δηϊδοοδοπεβας Ἰερῖτας 
ῥήσσειν τὴν βασιλείων... Ηεογοῖΐ. ῥήγματα, σχίσματα. 

Ἄναι ῬΗΓΝΥΙ͂Σ, γ6] ῬΕΓΆΝΥἊΩ, 1. ἭΗΑ ΝΣΣΩ, 7αηρσο, 

γΏΠΙΡΟ, εἰογωπιρου ' ΡΡγμρο, δοὶπάᾶο, ἥἥηασ, ἴαορνο, 
ἀνεοίίο, ἀρονΐο, τἴϑαι} δΥρΡαγΘ, ζαρέο, γάϑοπο. Ὁ] γ ϑοΐπαζο, 
"ηεο. Θβι. Υ11, αι. ἐβόαγησαν πᾶσαε αἱ πηγαὶ τῆς ἀβθύσσου, 
ρει οδαπέμν ΟΥλ 65 ἕοὴἠῖεβ ἅργβδοι, γιᾶς οἱ Ῥγον. ΠῚ, 420. 
Ἐε6. ΧΧΧΥ͂, 6. Νυιὴ, ΧΥ͂Ι, 5:1. ἐῤῥάγη ἡ γῇ ὑποκάτω τῶν πο- 
δῶν αὐτῶν. “ρα σδαξεῦ ἴοττα ΒῸ ροᾶϊθιιβ 1]]οσηπὶ. Ζ εογολ, 

᾿ ἀραγη, ἐσπάσϑη, ἐσχίσθη, ἠνοίχθη. ἴοβ. ΙΧ, 1τ8. οὗτοι 
(ασκοὶ) ἐῤῥωγασι, Εἰ (υεεθ8) αέδγμρέξ δαπτ. Ἡτογοῖ. ἐῤῥωγετ- 
σεν, -“ἐσχίαϑησαν. οΘῖο δηΐπι Ἰοροπάσπι Ρτὸ ἐσχίασθισαν 6χ 
ϑιίαα. οἵ νοχ ὑγιαίνουσιν, 4086 δἀάδιίας, 1ἰΐατα βδπδη δ᾽ 
φοῖ: νοὶ ἀϊοοπάσπι, φυοὰ αἸΐαπι σόοσθπι, 4086 Ἔπόϊαοτῖς, οἵ 
ξοτι85δ6 ἔρῥωνταν δχροπαῖ. Οοπῇ, Νίατο. ΕΠ, 2... τι Ἀδρ. 1, 
40. ἐῤῥαγη ἡ γῆ ἐν τῇ φωνῇ αὐτῶν, τεϑοπαῦαέ ἴεττα νοοα 1}- 
Ἰοταπι. 2 Ἀορ. ΧΧΊΨ, ,4. ἐῤῥάγη ἢ πόλις. Ῥδιταπιρορδῖες 

᾿ Ὦγθ86, Υά6 εἰ Ἰότομ, ΧΧΧΙΧ, 2. 166. ΟΥὕὐΤΙΙ, 8. ῥαγήσεται 
πρωΐϊμὸν τὸ φῶς σου, ϑγεπερδέ Ἰὰχ ἴὰα τηδῖυτῖπα. Οὐδ γουδᾶ 
ϑιέάαϑ ἴῃ ν., ῥαγώσαε αἰάδυσδηβ ῥαγησέταί ἰπϊεγργοίδταν τε- 
μεῖται, δγεπερθὲ, Ζοπάγαϑ δπῖθαι ἱπ ζωθας. 1607. ἐκπηδήσει. 168.. 
ΕΥΧ; 56. ὠὰ ἀσπίδων ἔῤῥηξαν, ονα δεριάψπι ζγέρογινε, 568 
Ῥοιῖαδ ἐτοίμαάμπέ. Ἰῖὰ αασηυθ9 Τ7Ἀδοάοίέοπ. Αρυὰ αἰτυπιαᾳὺθ 
δήσσειν ἀ6 Ποορέι ἀϊοϊϊταν, φμὲ γωπιρόπαῖο οαοίμαϊξεέμν. ἘΣ ΖΘΟὮ. 
ΧΗ, 1τθ. ῥήξω πνοὴν ξξαίρουσαν, ἐνγώπερονο ζαοέαπι σδιίανα 
Ῥοτάδηϊεθ. Αἀάο ὅγιεπι. 165. {,ΧΤ1Π, 12. .6Ὁ δυπᾶε Ρβ. 

Ο ΌΧΙ γ΄. ἔΡ3ν ναάομο, δνασιο. ϑγηινι. 766. ΧΙΧ, 5. 
532, θραομαδὲέέι, ῥαγήσεται. Ἐμεῖς. ἐνασμαδέξιν,- Εδετοτγ-- 

᾿εμδὲ αἰἰγπιροί,. Ὑιάοῖατ του} 866 δὦ ἀταῦ. 7.53, σγεριιζε, 
αὶ οἷν γῬιδοῖοσ. 4), Οουῦ, ϑολιιέοηδιξ 7Ππϑεἰέμεξ. ἐ, λοῦν. φ. 
552. οἱ βογοοπέμην ἴῃ ϑΚὴπιδοὶΐδ Ρ. 5285. Ὑιάο αἀὐυοηῦθ ἱπέσα 
8. Υ. σχίζω. Οαρροέζο 1ορλ556. νἱάθιοτ 5555. - Ὀ1Π, αδέρνο, 

-Ἐζεοῖ. ΧΧΧΥΤΙΙ, 20. - πη ΗἸΡΒ. ἃ 2, γορογέξ 7αοέο. 
ΤῸ». ΧΥ͂, 15. ϑυμὸν ἔρῥηξας ἔναντο κυρίου, δτλπνυπι δ ΡΕΥΘ 
7εοὶδὲδ σοτϑιι Ἰδοταῖηπο, ἢ. 6. σοῃῖτα Ὠθυμ δηΐων τυ ἵπιρ6-" 
ἴὰπὶ νϑγεΐδ, - 03, αἰὲπιέξέο. 1ε6. ΧΧΧΉΙ, 45, ἐῤῥάγησαν τὰ 
σχοινία σου, γωρέξ διεπὲ ἔυπιδβ τὰϊ, - ΡῺ3., ἀναίζο. ον. ΧΥ͂ΙΙ, 
11. ὀβῥαγη δὲ τὰ ἄρθρα τῆς καρδίας μου, δοΐδδαθ σεγο 8εεπέ 

, δΡζοτΐαθ οοτ 5 ποῖ, 1366. Ψ, 27. οὐδὲ μὴ δαγῶσιν οἱ ἱμαντες 
τῶν ὑποδημάτων αὐτῶν, πϑατ6 ἀνοϊαπέμν οοτεὶριδθ. οδ]οθδ- 
ΣαΘΠἴοστΠ, -- ΠΞΒ, δοπέξιεπι Φαο. ἴε6. ΧΟΙΧ, 15. δηλατωσαν 
τὰ ὄρη εὐφροσύνην, γάβϑοποπὲ ταοτῖοβ Ἰαϑῖτ4.. Ὑῖ4ε οἱ 168. 
Ἅ1Π|,, 9. δηξαίω εὐφροσύνην, ἔδοϊξο ρτοτυαπηροτο ἰδοιϊιίδι. [68. 
ΤΥΤΥ͂, κ. ῥῆξον (8011. φωνὴν) καὶ βόησον, Υεπιρθ “οδοης (ἢ ἐγρ ἐξ, 
«4145. {Π. γ. 129.) 6 οἸατια. Ἐσοτῖθ886 ἴδιοθῃ ἢ. ]. ροϑβίτοπι 68ὲ 
ΡτῸ ῥῆξον βοήν. Οοηξ. φωνὴν δήγνυμι ἰπῆτας. Αἀάϊε φυσαῦθ 
φωνὴν «ἀγἐξέορλαπες ἸΝμδὲδ, ν. οθὅ. ῥῆξον φωνὴν, ἥεινο χαὶ- 

4 

; 



ΠΡΗΓΜΑ͂,. ὅδι. 

οἰ ρέιοιν καὶ τὴν σαυτοῦ φύσιν εἰπέ. Αἃ πϑιν Ἰοσυπι τϑϑρἑοέθαϑ. 
ϑωίάαδ βῆξον “φωνὴν Ἰαϊογρτοϊδίυν διάτορον καὶ ἐσχυρὸν εἰπέ. ᾿ 
810 δὲ Μεγοάοέμο ῥήσσειν, φωνὴν. 6 Ἐϊγρέδέωδ γωπιρόγα “0. 
φεην ἀϊουθτ, Ὑιά6 Παρλοῖίϊἑὲ απηοίαΐξ. εχ Ἡογοάύοίο δὰ Θαὶ, 
ΙΨ, 37. Ῥ. 820. ἴεργολὲμα ῥῆξαι ἀἰοὶ οὈδοτῖναῖ ἀνεὶ τοῦ ἐκρῆ- 
ξαε φωνήν. Ἰάδιην: ιῥηξάτω, κραξάτω. - ῬᾺΡ» “πάο, .ἑασονο. ἃ 
Ἀορ. ΧΙ, 55, ἐγὼ ῥήσσω τὴν βασιλείαν ἐκ χεερὸς Σολομῶντος, 
ερο α»νεΐο τοσαντι ἃ πιδτὰ ϑ6] πιο 18. Οοηξ, 1 Άορ. ΧΙΨ, ὃ. 
2 Ἀορ.ΧΥΕΙ, 41. Τοῦ. 11, 12. ἔκλαυσὼν δήξαντες ἕκαστος τὴν 
ἑαυτοῦ στολὴν, Βονοταμπξ, εἴ πποβαυίδαθς ἐασοόγανέξέ διῖο θαι. 
δυδηι. Αἀάο 44. Ῥε. ΧΧΧΙΨΝ, 6, - φοὰ ΡΙΒ. αὐδέαο. ἴοβ. 
ΧΗΣ, 16, τὰ τέκνα αὐτῶν ῥήξουσεν ἐνώπιον αὐτῶν, Ἰίρετοο,. 
Πότ ἔθυσα δ᾽] θὲς οογϑίῃ {1118, “Ρήσσειν Ῥτο αἰσέέοσγα," 
4δοἷο αἰξέαεγο δδϑὲ νοτθατα ρμαϊασείγαοσ. Ὑιάο ϑαίπιαδέμπι δὰ 
«4ολ δὲ, 7αξ. ν. 6557. εἰ αν: ἀὰ Ηοναροὶὶ. Ὁ. 57γ. -- ἴΒλω. 168: 
ΙΧ, αὶ, ῥήξειν 560. οἂ, Οοπερῖ. τιδί ταπιαπὶ αἰδὲ ὲρτὶ ῥάξει. ϑῖτ. 
ΧΙΧ, 9. οὐ μή σε ξήξει, ποι ἴο αἰἰγεπιρεῖ, 901}. 100. ΧΧΧΊΪ, 18. 
ἩἨεογοῖ. ὀήγνυται, διαιρεῖται, κατακόπτετομι. [άσαι: ῥῆξαιν διεν. 
λείν, καταβαλεῖν, απολῦσαι, κραξαι. Ἀυτρυδ 1άφαν: ῥῆξε, 
διέρῥηξε, κατέβαλεν, ἔκραξεν, ἀπέλυσεν, διέκοψεν. 

ὍῬ,ΉΜἷ)- νονδεπε, ϑ6γ πιο, γόθ, Ῥγαθοσρέμηξ, πίαπαα--΄ 
ἕμγι. Ὑς. ὭὍσδος, ΧΧΧΙΙ, 1, ἴον. ΨΊ, 1ο. 25, 26. ΧΧΙ,΄. 
23, οἵ 41 101, - τ ν. Ὅσοις, ΧΧΧΊΙ, 2. Ρε. ΧΥΎΙ, γ. ΤΏτγθη. Ὁ 
ΤΙ, 17. -- ῬηΝν, παδνϑ. ἴον, ΧΧΥΠΙ͂, 14. δ6ο. ὁοᾷ. “δος. ἐν 
ῥήμασιν. Τιερα: ἐν ξισίν. - "ὍΔ, οίρπα. Ἑχοᾶ. ἼΧ, 48. 
860. Κζαίέο. δήματα. Ναῶ Ἰοῤοηάυπι δεῖ σήματα ἢ Οὐοτῖο τοὶΐ-. 
41 ἰδεῖ σημεῖα ἸάΡεπῖ, Ὑηιά6 δὰ Ἀ. 1].. ϑολανγεπδογρίιη. “- 
ΤΛΒῚ» ῥδεξίδ. σω. Ῥ6. ΧΟ, 6. Τιορὶε 431. - 5. θη. ΧΥ͂, 
1. μετὰ δὲ τὸ ῥήματα ταῦτα, ρμοδὲ Βδ5 δυΐδηι γόδ, ν6]: οὔ 
Ββαθο ραβδία δϑβθωῖ. ἔτ δεΐδιι Ἐάν. ΥἹΙ1, 1. Οδ. ΧΥ͂ΤΙ], τά. 
μὴ ἀδυνατεῖ παρὰ ϑεῷ δῆμα: πᾶτὰ ἱπηροκεῖμῖ]18. οτὶς γ85 ᾳιραθ-- 
απ ἀρυὰ Ἰ)ευ ἢ Μίάο οἱ Γοας. ΧΥΤῚ, 8. οἵ οουξ. Τυυο, 1, 
57. εἵ δὰ ἢ.}. αὐοίογοα 7 οζῆο Ρ. 564. οἰϊαῖοβΒ. Ὦδαι. ΠῚ, 7. 
οὐκ ἐπεδεήθης φήματος, ποι ἰηδέραϊει! δἸῖᾳθα γ6. Ὦδας, ΧΥ͂, 
10. διὰ τὸ φῆμα τοῦτο εὐλογήσεε σὲ κύριος, Ῥτορίοι Βδδὸ γον. 
δεποάΐσοε 101 Π)οιηΐηυα. 1 88. 1, 17. τί τὸ γεγονὸς ῥῆμα; 
αυδοπδη γέδ, 4086 ξαοῖα Φοῖ ὃ Οομξ, Αει. Χ, 37. 1 ϑαπ. ΧΗ͂, 
16, ἔδετε. τὸ ῥῆμα τὸ μέγα τοῦτο, νἱάδια πόπι ᾿δηο ταδρΏϑαι, 
Οοπξ, 1,ὰο6. 11, 15. 8:0 δὲ δρυὰ 2 ϊαέοποπι 110. Υ1. (6 1 ερ.. 
Ρ. ὅ85. οἱ ϑορλοοῖοπι ἴῃ Εϊοοένα ῥῆμα τόπι ἀϑαοῖατο οὐδβασνδῖ 
Οεονρῆμε ὶη ΚΣ παϊος Ν, Τ. 110.1]. ς. 1. 6. 3:. Ῥ.γ76. δπιλιῖον ἔπος, " 
οἵ λόγορ ῥτο γὸ εἴ  αοσίο Θτδοοῖ δοοῖροτα δοΐϊθηϊ. Ὑιὰς 7» οὐωπι 
δὰ Το. Π, 18. ρ. 584. Ὁ οιε. ΤΥ, 1. τὰ δέκα δήματα, ἄδοδαπι 
Ῥτγαδοθρέα. - Δ ῬΙΏ. ἀέοα. 4 Ἀερ. ΧΧΙΨΡ, 15. Τογϑα, ΙΧ, ὃ. 
- ΝΠ, νέσέο, 166. ΧΧΊΧ, 11. Ὁ 1 ἔαπιθη ῥτὸ τὰ ῥήματα τϑοῖῖ- 
ὯΒ ἔογέβββο Ἰορίϊυς τὰ ὁράματα. Οομξ, Ὅδῃ. ἴ, 17. - Δ), 
οεφαητιαέξίο, ἐννγὲδέο. ϑγη. Ῥό. ΧΧΧΤΥ͂,  χ6. δήμασι 

' 

͵ 
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πεπλασμένοις 866. Ἰἱῦτοα ὩσπήὉ}106. {π αἰ Ιορίεαν οϑέγμασι: 
Τάβοιο νοσεῖς, Μίὰἀθ Ἰδιῦϑη βϑυρτα δὰ πλάσσω. -- γἹων, ἔπιρμα, 
οὐὗδαι ἐα φμοά ἴδηρμα ργοΐεγεων. Ἰοὺ. ΧΥ͂, 58. -“-ἼΩΝΟ 
οἰα]ὰ, Εδάτ. ΥἹ, 9. Ὠδη. ἸΥ͂, τά. - ΞΘ, μγοασϊέρέκενι. Ἢ 
Ἀσςρ. ΧΙ, 1. - πὸ. 10Ὁ. 1, 4. ᾿ἀσϑενοῦντάς τε ἐξανέστησας 
φήμασι, ἰπῇβεπιοδ δουιποηῖδθηδ, δοῖ]. σοδαέίο ρίδπές, οτεχὶθιὶ. 
Νιάθ εἰ Τοῦ. ὟΙ, 6. ΧΙ, 17. δὲ οοπῇ, 81::. ΧΙ, 19. δὸ 
Ἡαρλοίδὲ απποίαέέ. δὰ Το, ΤΙ, ὅο. Ρ. 85. - πὺδι μοῦ 

, φδα]4, Ῥδη. 1, 8. ἀπέσεη ἀπ᾽ ἐμοῦ ῥῆμα, γο5 οχ ταθιπουϊᾶ 
δὰ ϑχοίαϊ, Ὑ᾽άο οὲ ν. 0. 16. 25. - ἸΚΌ, Ργαδοθρέιπι. Ῥχγονγ. 
ΠῚ, 1. τὰ δὲ ῥήματά μου τηρείτω σὴ καρδία, ργαεοφρέα δαῖοτα 

. π68 οοΥ ἴυυπι ουδίοὐϊαί. - ΜΟΌ, οπῶϑ, ναἰέοὶπέκεπι. [68. 
ΧΡ, ι. ΧΙ, 1. » Ὶν, ἐπέφμέέαα. Ἰοὺ. ΧΥ͂, 5. - πῇ, οἱ, 
αγέε,, διΐδηι δογπι0 οΥ6 ῥγοίαέμα. Νυω. ΧΧΧΊΙΙ, 2. διὼ ῥήμα- 
τὸς κυρίου, Ῥὲτ γπαπαάαέμπι Τοταϊαὶ. Ὑ]146 οἱ Ὅθϑος,. ΧΧΧΙΓΤ, 
.5. Ὥρυϊς. ἴ, 46. ἠπειθήσατε τῷ βήματι κυρίου, ἀοῃ οβεάϊο- 
Ῥαιὶς πιαπάαέο ϑουιεὶ, Υἱ᾽ά49 δὲ δι, ΙΧ, 5, δὲ σοπέ, [,00. 

. Υ͂, δ. - Ὡβῆβι: μρϑδὴ οὐδδὶά,. παγγαίέξο, Ἐπᾶτ. Ὕ, 7.11, 
ὙΨΙ, αὐ. δι. ΠΠ||,.1.6. - ἔγ, δαδένα,, αὐδωπιδη. ΤΟΌ. ΥἹ, 6. 
ἐν δήμασε. Τιοροταπὲ 5ἼΞ Ιοσ0 Ὕ13,., δυῖ Ροτΐας ἰατοερτοῖδ- 
τίονϑιι ευδη δἀάἀϊάοτυπε: πβ8πὶ ῥήματα κενὰ Ῥδπδ᾽ Θοτηρδγατὶ 
Ῥοδουηῖϊ οὐπὶ ἷῦὸ ονἱ, ἴὰ 40 π0}}0ὺ8 6δῇ δᾶροτ. - πλῷ, 
ὄσοα. ἴοτοιι. ΧΥΤΠῚ, 20. Ηϊς δροιῖς Ἰοροταηῖ πρὶ τιδαὶ 
γί 6δὲ πιϑαϊέατὶ οἱ ἰοφῃί. Μιάθ αὐοαυθ 1. ν. 22. - πὺ, 
πιϑαϊεαέϊο. ἸΟΌ. Χ, 1. - πηνῶ, Ἰάθια. Ἰοὺ. ΧΥ͂, 4, - πη, ἐα- 
δέαπε, σόγπιο. Ῥτον. Χ, 20. - ΠΥ ΠΩ. ἀδα. “4ω. Ῥε. ΟΧΥ͂ΠΙ, 
85. τὰ ῥήματά φου. Ῥτιδοίοτοα Ἰερίτυν δρυὰ ἦπο6. 1 Ἀδρ. ΧΙΥ͂, 
7. 60}}. ν. 2. δὶ ῥῆμα κυρίου μεεὰ τινὸς ἐστέ ποῖαξς ογασιέωπε 
“)ιἰνίπωπε͵ σοπεσιίξε αἰϊοιδ. ΤΊαι. Ἱ, 27. δήματε ἀοϊοοἄπ εεβὸ 
γἱἀοίυν, οτίπαι ὁχ ὁράματε ἱπουτία ᾿ἰργατίογασ, ϑδίῖγδο. ΧΙ, 
12. ἐπὶ τῶν ῥημάτων μου, αὐυοὰ Ὠδοο »γαεοσρρία εἰ πιοηϊία 
τῇδ που διέθηάοζγιὶς δὲ γοβ ροχοσὶδ, Ὁ» 

ἜΠΩ 11 ῬΗΙ͂ΜΑ ΠΡΟΣ ΤΙΝΑ, ασοο νογδιπι φωοά- 
΄ὅαν αὐναγεα αἰέψιεοηι, νβαϊδαϊΐοο, 3, δοηδάϊοο, δεῖατα ἡπαίδ- 

΄ς, ὅέθο. Τοῦ. Τ|, 9. υδὶ 'φυοά δεῖ εἰπεῖν τὶ ῥῆμα πρὸς’ τενὰ., α)1δε 
δδὲ κακῶς εἰπεῖν νε] κακοῖς ἐρεῖν τινα. ἐν ΠΡ 

ῬΗ͂ΜΑ ΠΟΝΗΡΟΝ, νογδιιπς τάδ, πιαΐζωδ ΥΊΩΉΟΤΙ 
"21, Ζάπια “πιαία.. Νύπι, ΧΙΨ, 36. ἐξενέγκαι ῥήματα πονηρὰ 
περὶ τῆς γῆς. Ἐκ πιαΐμπε τωεπιόγεην οἴξοτεθας ἀ ἔεστα. Ζιαξέπμϑ 
νογῖ; οἰσέγαλσηΐθθ ἐσγραθ, 4ωραΐ 6ὁ86εὲ πιαία. - ὙιἀΘ ἀποφυθ 

4.10 ὲ κενός. εᾧ 
ῬΗΓΣΙΣ, αὐοέίο, αὐοέμπε, δογο, δοπέοηέέα ρῥγοίαΐία, 

Ῥνγοπιΐδδεῖο, τπαπάαέιπι, ργαδοσρέμπι, Ὑοπ, Ῥτον. 11,1. ΙΓ], ὅ. 
ΧΥ͂, γ. ΧΙΧ, 47.. μελετήσδο δήσεις κακὰς. ἴπ γογιεπὶ ΤᾺ] ἈΤΌΠΙ 
ταοἀτιδιίοιθ οἱ ϑχογοιδιΐουθ ἀοβρεοῖατ, Γυσροταηξ ΠΣ Ὴ ΚΛ ἼΌΝ3. 
Τὼ πολῖοπο ρῥγοπυξδδέο ἐδ Ἰορί ΤΥ ρτοὸ δδάθηι νοοο δραὰ ὅγηεπῶς 
εὖμπι Ῥε. ΟΧΧΥῚἹ, 9. Αἀάδ δυπάσῃι Ῥε, ΧΥΤΙ, 4. - 5.0 Κ. 

ἿΣ , 

ἀ 
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» ΠΣ . κα . ε ᾿ [7 ΗΝ 
.-- ε « ᾿ 

οὐ ΓΗ͂ ΣΙΣ, τὸ ῬΙΖ4. ,.. 5688 
᾿ ΄ ἜΝ 

δ πιι Ῥα, ΧΥ͂ΙΙ, 35... 151. Ῥίον, Ι, 6. 1Υ, χο. ΧΥ͂, “γ.. ὁ 

Ῥταδθίετθα Ἱερίτυς Ῥτον, Ϊ, 25, ἐδου προήσομαι ὑμῖν ἐμῆς πνοῆς 
ῥῆσιν, δὶ Ὠυῖϊο νὸσὲ κατὰ τὸ ῥητὸν πὶμ1]} ἴπ ἕοχτα Βοῦτ. Σοδροῦ-- 
Ὧο6ῖ, εἴ ρτο ῥῆσιν Ἰαρδτθ πι8}16 πὶ ῥεῦσεν,. Ταοὰ πι6111τ|8 οοηνθα 
αὶ οαπὶ σοσΆΡΌ]0 προήσομαι, 6πιξέέαπι, ἐβμπάκηι, δὲ ἐκρυλιὶξ 
Ψ πὶ νοοὶβ ΠΩ}, 4086 1 1. Ομ], οἱ ἀσαῖ. ποῖδε ὑπο δοαέιεγὲ-" 
ἐὲηπὲδ οωηάαρι. , ἊΣ ἫΣ , 

.ΡΗ ΣΕΙ͂Σ ΣΕΖΝΑΙΝ, ἀϊοέξοησε δγαρδα, λοπδεέαο. δὺ 3 
ἘΞ, ἐαο οαργαγωπι. Ῥτον. ΧΧΥΤΙ, 7. 1τὰ Βέοϊδεϑ. “Ῥήσεις 
αὐ πη] υπὶ δ] ̓ ᾶπι σοσδην σοπιπιο οἱ ἐγαπιεξοττὶ ρμοΐοϑῖ, αυδη δὰ 
ΣῈ δα ἐς, ἴἴὰ 'ἱ Ἱεραῖαν ῥεύσει 5 ἃ ῥέων Ἄίαο. Οδεοϊοττα ροεξ 
ᾧευσεις οταϊβδαπ Θδῖ γάλακτος. ἢ “ΔῈ Πς 

ῬΗ ΣΣΏ. δα φαρτὰ ἴῃ ῥήγνυμε. 
' 

8 

Ῥίαπέα ἐροπέο οἰ γμστιδ. ογπ: ὅγς, δαίξαπιμπι. Οϑυ. ΧΧΧΥΠΙ, 
24, ΧΙΠΙ, χ1.. [Ιότϑα. Ψ11, 22, Ἐχοοῦ, ΧΧΥ͂ΤΙ, ,7. 

ΦΗΤΑ͂Ν, αἀοέα. ἘΞ 1, “4ε, Ῥτον. ΧΧΧΙ, 1. 
ῬῬΗΤΟΥΝ, αἀὲοσέιε, αἰέφωξα, Ἴ31. Εχοά. ΙΧ, 4, οὐ τελευς 1 

τήσει ἀπὸ παντὼν τῶν κτηνῶν τῶν υἱῶν ᾿Ισραὴηλ ῥητὸν, ἀχοῃι τος 
τιεἴων ἀῤφωξαί ἀθ οὐρα ἐππαθητ8. Β] ἰοταπι [8γ86], ψ 6], ᾽έ 
“ραεέημ8 τοᾶᾶϊι: χέλδά ὁππὲπο πεονίσέεν. Ἐπκοᾶ. ΧΧΉ, 8. κατα 
πᾶν ῥητὸν ἀδίκημα» 46 ἀυδουπαυθ ἑπίωτία. 

ἘΦΉΧΑ δ. 1αΔ.1,10. Οτοάοδθδιξ, 2325» σργριεδ, 6886, χιο- 
τα Ἐἢ ῬΤΟΡΤΙ πὶ Βοπιληῖς, ἃ 4.0 οτϊ δὶ Πἰσολαδέξαα, Ἐ3»35, 
Τοτύϑαι. ΧΧΧΥ͂, 2. ὅλη ᾿ 

΄ῬΙΤΌΟΣ, γέρον, ζγέριο μρβδραδηϑ, 18} ἄΟ͵ΤΟΡ )οδνιλέα, ᾿ 
ὈΏΝῚν 7αῦνες αγάοη5. Ὅσδοῖ, ΧΧΎΠΙΙ, 22, καὶ πυρετῷ καὶ δίγεν.. 
50. Ρυΐϊαταπι, ἰὰ νοτίθμ ἀθχι δε86, αὐ ὨΡῚ ἃ ὨΠῚ ἀϊδιίηραα- 
αν, αὐδησυδαι Ὀἴσδα 6 νὸχ ζδόγσηρ ἀγαἰδηέθη δἰρηΐϊβοαδι. ϑιὲ- 
ἰαα: ῥίγιον, νόσας, καὶ ῥῖγος, ιἷ νόσος καὶ ὃ φόβος. 

ῬΙΖΑ, ναάδχ. 5ιε, νέγον, Τοῦ. ὙΠ, 12. ἔτε οὖν ἐπὶ δίζης, 
ἐυπὶ δάβυο 1π ϑὺ8 τδϊὸθ σοῃδίβιαῖ, ἢ. 6.. δὲ ἰὼ ἤοτό δι ψίτοσο 
800. ὅ6ηδι δοάξῃ, - »ῈΔ, ἐγμηοιθ ϑμσοέστέθ, 168, ΧΙ, 1. ΧΙ, 
24.. «. 3, δαρὲδ. Τδη. ΧΙ, 20: 866. οοἄ, Ολὲφ, -- πΛ45, φογπον 
πισγοίμπι, Ἐϑοῖ. ΧΥ͂Ι, ὅ. Τιοροτμηι ἀροτὶθ "5452. - ΝΜ. 
οὗ 414, ἐπι ἢ. γπιδέαϑ, αἀμγέξῖθα ἑαέδα, φωαξὶθ 6686 δοῖοὲ δεν: 

 Βαυ. 11, άι. απὸ τῆς ῥίζης τῆς σιδηρᾶς, ἀδ ρίαπεανίο, Ἢ, 6. 
Ρέαπέα ζονγὶ, Ἐπ δὰ 1. 8γτ. 60]1]. ΜΙ δειὰ. ΧΧΊ, 55, δὲ ΧΥ, .5. 
- ϑγυ, ναάῥα, Ὅευς, ΧΧΙΧ, 18, Ιοῦν. ΧΙ, 2). ΧΙΧ, 48. εοὲ 
181101 ϑεδϑρίυϑ. Ιηϊθεάσπι ποῖδς ἑα φωοαῖ ργέποιεηι δ. διεπιτιη 
46 ἐπ αἰΐψια γα. δῖ:. 1, 45. δίζα σοᾳίας φοβεῖσθαι τὸν κύρεον, “ 
ΦΩΝΉΝ δαρίθαῖια ϑδὲ δδηοῖο,ρο]ογὸ δυμι, 1. 4..ν. 22. στέφα- 

. ͵ γος σοφίας. ὅγτων ΔΌΣ, ΑἸΔΔ: ταᾶϊχ,, οὐΣ ἰπιπηιΐδβα εδῖ, δὲ εχ 
ᾳῦὰ δρσχηθη οἵ πυϊτὶ θη; δααηι εαρὶῖ γψρσὰ ΓΝ 
- δίζαι, Ροδέογὶ, ροδέφγἑέαδ, 8ῖτ. ΧΤ.,, 15. (1 σαπι ἔκγονα ῥθτὲ 
πλυ 610) ΧΤΥΗ, 26. (Οἱ ὁβὲ 1, ᾳ. κατάλειμμα), ἃ ΝΙδοῦ, 1,.}ν 

ῃ 

} 

«- 

ῬΗΤΙΝΗ͂, τεδέπα, δάπιον ἐϊᾳωμέαϊμα. οἐ οἰδαφίποδια, δα 

ι΄ 
- 
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ῥίξα ἁμαρτωλός δὲ ἐπ Οοά, Βδεβατίοηί ἼΠ, τοροείϊαν ἀνὴρ 
ἐ. ὅ Ἐπάᾶτ. ΨΤΠ, ὅὃο. ρὲ δεὲ 1. 4ᾳ. σπέρμα. ἴϊτὰ εἰ Οτΐβιηθ 
Αροο. Υ͂, 6. ΧΧΤΙ, 26. ἀρρο]]δίων ἡὶ ῥίζα Ζαβὶδ τὰ ἰαντατὶ οτοια 
Βεδν, τ 166. ΧῚ, το. ΕΠῚῚ, 2. 1πἀΐ 1. Υ], 19. ῥέζα τοῦ ὄρους, 
γαδίοεο πιοπέξα. ϑ1τδο. ἵ, 6. ῥίζα σοφίας, ογέφο δωρέεπέξαο, (0]]. 
4, 8. 9. ϑ4ρ. ΧΥ͂, 5. ῥίξα αϑθανασέας, δαμδα 47232οἑδν.5 ἐπιτποτῖα- 
}λιλεῖδ. ΤΟΡ. Υ͂, 14. ἐκ ῥίζης καλῆς εἶ, ἸΟΒΙῚ “ανοέδέα οτταη- 
ἄυε 665. Οουῇ. ν. τ3, Ὧ6 σέαέξ ψγόδρεγο δὲ ἥγπια ζεἐξοξέαίο 
Ἰοριτατϑδρ. ἵ, 1.5. δὲς, ΧΧΊΠΙ, 28. πᾶπὶ ἃτθοσ, 4186 πρ0}1δι 
δὲ διῖβδε δρὶὲ εδάϊοαοβδ,, οϑὲ Βτηνίοσ ροολίδ. 

ἜΚ ΡΙΖΩ͂Ν ᾿ΑΠο΄ 3 ΑὙΜ)Ί. α ταἰοΐδιια 6. ταάἐοέξων͵ 
Ῥεογάο. τὼ ῬΙΒ. δγαάϊίοο. ἴον. ΧΧΧΙ, 12. 

ῬΙΖΖΑΝ 84΄ 442, ναδέοεπι ἑαρίο, ταάέοθα ἀφο. ὥν γε 
ΒρΆ. ἑάδη». ἴοβ. Υ, 5, 

., ῬΙΖΟ'Ω., ταύδέοσε αρο, γασίοον. φνὰ ῬΙΉ. 168. ΧΙ, 24. 
Τοτοηι. ΧΙ, 2. ὅγπιπι. ἴον. ΧΧΧΙ, 8. ῥιζωϑείη. .Δἴφιε. ὅγπιπι, 
Τἠοοά, 1.6. ΧΧΨΠΙ,6. Μιάο εἰ δίτ, ΗΪ, 2». ΧΧΙ͂Ψ, 12. ἐῤῥί- 
ζῶσα, ἥταπι ὁεάοηι λαδιι. : 

ῬΙΖΩΜΑ, τασιίοαπεδηδ, γασέκς, φποα γασίέοθο ερὶ!, 
᾿ς βία νασέολδια δεαδὲξῥέμπι, ὡχῷ ῬΙΉ. σγαάέσο, Ῥα. 1,1, 8. 1,6- 

᾿ς κοχαηῖ Ἰνδῷ, ἃ. Ὁ, γαάές. - ὕλῶ, γασέὲς. Τοῦ. ΧΧΧΥΊῚ, 50. 
Ἐ"»ΖΩΣΙΣ, νασέοιπι οπιΐδδέο, ἘπεοΒ. ΧΥ͂ΤΕ, 5. λαβῶν 

ἐπζπω φυτὸν 660. Οοπερί. ὉΡῚ κατὰ τὸ ῥητὸν 1811 ἐπ τοχία 
μοῦδτ. Ἰοριταν. 

ὙῬΩΙΝ, παριέδ, πᾶγϑο. ἣμ. ἴον. ΧΧΥ͂ΤΙ, 5. ΧΙ, 10. Ῥε.᾿. 
ΟΧΠΙ, 14. εἰ διιδὲ. - γον, πρμα. Ἰοὺ. ΧΙ,, 20.. [π πιεηίθ 
δοτίδοδο μβαρυοευτξ Ἰοσππι [0686.ὄ ΧΧΧΥΠΙ, 20. ι Νῖδοο. Π, 44. 
ἀνήνεγκε ϑυμὸν κατὰ τὴν ξῖνα. Νά 6. ν. κρίμα. 

, ῬΕΗΕΝΟΧΕΈΡΩΣ, νλίποόογοο, απὲπεαΐ᾽ σον τορι ἐπ πα- 
80 βοεέαηϑ. ἘΝῚ, λάθαι. “4ηω. Τοῦ, ΧΧΧΙΧ, 9. ᾿Οοηξ, δΒοολατγίὲ 
Ἡίονγας, Ῥ. 1. 15. 1Π], ο. 27. Ρ. 950. ᾿ 

ῬΙΝΟ' ΚΟΥΡ 4 ρ'ατ., 8),65 ' Ρινοχόρουρα (ϑοτέδεεις οεῖδηι 
“Ῥινοκούρουρα ἀρυὰ διερᾷ. γε. Ῥ, 654. Β.), τ, ἱΡενοκόλουρα, 
ωνόμο, φωὶ Αοργρέμπι α Ῥαίασοέίμα αἀἐδέονπιέπαί. Ἠδδτ. ἀϊ- 
οἴτβ πω, ἴο6. ΧΙ}, 5. οἴ λΧῸ ὉΠ), ἐργγϑηδ «(δσργρέξ, 168. 
ΧΧΥ͂ΠΙ, 12. Οοηξ, Μιολαοίἑς δωρρίοπι. μ. 1627. ; 

ῬΙΞ, ἐΐρα. Ὡε, Ἰάδαι, ἦπο. κ 885. ΧΙΠ, 21. διξίν. 
ἘΡ)Π2) ΖΩ͂, ,Μαδοὶϊο ἀφπέμπι ζαοίο, ψοηξέδο, δὲ δχ δὰ- 

ἰπποῖο αέδρονσο. μι οὔ} 4. ζδγο, απέξενο, ἷἰε. ἀΐδραγρο. ἴθι. 
11͵ 35. ἐῤῥίπισεν αὐτὰ ὃ ἄνεμος. Ἡδεογοδέμδ' ῥεπέζεο, φυσᾷ, 
δνεῖ, πνοὴν πέμπει, ἀνακαέε. δι, ὦ 

, ῬΖΠΙΣΤΟῚΣ, φωὶ νοπεξϊανὶ ῃοέεοῖ, φιὶ νοηείαξέαπα τε[γὲ» 
ξοναίωτ',, ρεγβαεζίἑα, νοπεὶδ ρογρέμϑ δέ' ϑεροδίἐώωδ, ΠΥ μϑτῖ. 

Ῥ Ἐ, ἃ γ. “412. ἴοτεμι. ΧΧΙΙ, τά. ὑπερῴα ῥιπιστὰν οοδηδουϊα 
φερε ρογνέα, ἈὈΌῚ 41}} εὐρύγωρα Βαθθης, “ἰρωϊείμς βήεέαπε. ἴ.. 
ΤΡῸ Ρ. γδ. ἄἀοπιφ ἐμαθ ραξιίιμτι 46 Ῥον δ. ] θη ἐοοιπε: ὯΝ] νἱὰ, 
Ῥχζοαδμπε Ρ. 207. Αἴεεγοὰ. ῥιπεσεὰν διαπνεομεένα. 



͵ 

ΟῚ ΜΊΤΩ τὸ ὍΣ. ςςς 6685 
ῬΙ' ΠΤ οἵ "ΡΙΠΤΕ" Ω, Ῥνηοϊέοίο, αὐιέδίο, αἰἱοῤίοέο, ρτο- 

ἴον. Ἴλ8ὴ ΗἸΡΒ. ἃ δ85», οαάογο ζασίο. Τἠφοσοέ. Τοτϑει. 
ΧΙ Π, 9.181 αυϊὰ ἀδ ρτγθοῖθ8 86 πιο δὲ, ῥίπτειν Ῥ6ὲ οὔενέφ.. 
σνενϊουσαι εδῖ, 56 δάἀϊπποία ποϊΐοπο λιηιεϊέαέέξοτιέδ. -- να 
Ἡ:ΡΒ. ἃ πὸ). [ε95.ὄ ΧΧΧΙΡ, ὅ. οἱ δὲ τραυματίαι αὐτῶν ῥιφήσον- 
και, νυ]ηοτδῖξϊ δοσύπι ἀμο ἐπα εἰἐδέσοίξ, ἑαοσδειέ. Ἰοτοτα. ΧΈΥ͂, 
16. ἔσονται ἐῤῥιμμένοι ἐν ταῖς ὁδοῖς, αἰϊδέδοεἑ ογμπὲ ἴῃ υἷα. ἴϊα 
4. Νδοο, ΧΙ, 4. σώματα ἐῤῥιμμένα κυπὶ ᾿οοἄσνοτα ἀλὲπο ἑπεῖθ 
ἀϊείοοία. Νίαιιῃ. ΓΧ, 86, ἐκλελυμένου καὶ ἐῤδιμμένοο ὡσὲὶ πρό- τ 
ατα, ἰδϑεΐ, εἰ λέπο ἑπόε αἱδέδοεξ τ πηπδπὶ ονεβ. 7ησ. ΟΟἘ6]. 
1, δ. - ΜΠ ὁ8814. ΤΙΉΡΘΒ. ἃ Ὁ, αδέξοξον. 1γδπ. Ψ], δ. 

δὲ 152. 860. οοὐ, Ολέδ. - Δ], δραγρο.  Ῥαν. ΧΧΧΙΨ, ά. -- π5». 
. Ἑκχοά. ΧΥ͂, ά. τὴν δύναμιν αὐτοῦ ἔρῥεψεν εἰς θάλασσαν, 6κθ1- 

οἴϊται οἰ 5 ργοέσοϊέ ἰὼ ταῦτϑὶ - θῚ"», ἐμοίξηο, ἴον. ΧΥ͂Ι, 11. 
δὶ ταιϑη ἀπδίιαι ἐδ, 8ὴ 539} ἃ ἘῚ) δ ρου ἃ “0 ἀοτῖ- ᾿ 
ὐδιιάυτ εἰῖ, Ῥοῖδδς δυῖοπι πἰτυπη4αο Ἰοου Βθότο, Νδιι 9." 
ποὶδξ ργαφοέρίέαγα,. οἱ ΤᾺ 6δὲ ῥγοΐϊοδρθ, αἷοέΐασνρο, δο ἔθτθ 
ΦΟΙΡΟΣ ἰπ πρδίδηι ρατῖϑω δά πίδοῖις. - ΠΌΣ, σεσοέαο, ἵϊ.. 60)» 
γέντο, ἴε8. ΧΧΧΤΙΙ, τιΔ. ἄκανθα ἐν ἀγρῷ ἐβῥιμμένη, ϑρῖῃϑ ἴα 
Δρτο. αἐδέδοέα. - ὩΣ ἸΝΊρΡὮ. ἃ 951, δαδοΐίπαον. Ἰοτθυν. 1.7 ὅ0. 
οἱ πολεμισταὶ αὐτῆς διφϑήσονται, ὈαἸ]αῖοτοα οἱθ 5 ρσοϑίθσῃ θη 
ἔΓ: ὈΝῚ βίη ἀυδῖο ᾿θοοὸ Ζαίσέλ Ἰεδοίιαὶ Πεεοῦ. ΟΟμε, δυρτα. ᾿ 
8. ΜΠ. - 82: ὅ55, Καὶ δὲ ΗΙρὶι. Τυὰ, [Υ̓, 24. ἐῤῥεὼυ μένος 
ψεχρὸς » Ῥγοϊεοέμαε τπιοτῖῃυδ. ἴογοιι. ΧΧΧΥ ΠΕ, 26, ῥέπτω ἐγὰ 
τὸ ἔλεός μου κατ᾽ ὀφθαλμοὺς τοῦ [ϑσολέδο: ῬΤΟΦέθΥΤΟ Θο δι. 
Ῥίϊοαξέρφγεσην πιθᾶτα οοτᾶπι Τοβ6, Ὦ. 6. ῥγοδέῤαξο σΟΥ̓ΡΟΓΘ γηέθθ) - 
εονγαἰέατε δέμα ἐπιρέογο. Ψίάἀδ οἱ Ὅδη. ΙΧ, 1:8, 20. 80 ΒΌΡΤΑ ὃ. 
δη5η, - 3, οἰγοιπινοῖνο, ἴ68. ΧΧΙΙ, ι8. - ὩΟ,, αὐνέηο. 
δοῦν. 7πε. Ἐξοοῖ. ΧΧΙ͂, 41. ῥίψαι, 4υὰ νοοθ ὀχρτίπιοσο γόϊοϊξι 

᾿ ροτῖυπι ἀἰνπαϊίομβ ροηυδ, αυοα βελομαντεέα ἀϊοϊῖον : 001]. 

ἈΓΔΡ. μυϑ, ϑαρἐξεῖθ δογεἰδιεδᾳιιό αἰγεπιΐε, Ὑ ΔΘ βΌρτα 5. ῥάβδος. 

- ἥρᾺ. Εχοί. ΧΥ͂, 1.21. ἵππον καὶ ἀναβάτην ἔῤῥεψεν εἰς θά- 
λασσαν, Θηταπι εἴ᾽ δαυϊϊοη; ργοέθοίέ ἴπ τηᾶσϑ. - αὐ, μεξέξο. 
οτει. ΧΧΧΥΙΠ͵ΙΠ, 12. ἔῤῥιψεν αὐτὰ ( ῥάκη) πρὸς ᾿]ερεμίαν εἰς ὦ 
τὸν λάκκον, Ργοΐδοζέ 11105 (ρδηπΐουοβ) δὰ Ἰϑγεπιῖδαι ἐπ ἔονο- 
Δῃι. -«- Ὁκυ, αἀσέμγδο, «{. 1 Ἄορ. ΓΧ, 53. κι Νίδοο. Υ, 45, ἔῤῥεο, 
ψαν τὰ ὅπλα αὐτῶν, αδίδοφγινεέ ἀττοὰ 88, Ὑιά6᾽ δ 1 Νδοο. ΥΗ͂, 
ά4. ΧΙ, δι.. 81:. Χ, 9. ὅτε ἐν ζωῆ ἐῤῥεψαν τὼ ἐνδόσσια αὐτοῦ, " 
ᾳυΐα ἴῃ νἱῖα ρῥγοέεοογμπέ ἰυϊοβιΐηδθ οἱηδ, 810 ΘΏ1) 6χ ἤοπι. δὲ 
«44. Κά. Ἰοροιάσαι ορωβει Αληπέια Οὐαεεί. Ῥλξἑοῖ, 25ε:1. 1, 
Ῥ. 10. )ΌΣὲ δὲ 6]11ριλοδν ἐδ᾽ οτδιϊοπθαι 6886 Ραϊδῖ, π6ο ΠΟΙ Ι- 
δδτὲ, φυϊά ἐπεεβεῖπα μοι ῥγοϊἑοδπε, αεπιἀτποάυμ 81189 
Οταθοι ἀποδιδόναι, ἀποσκευαζεόϑαν, ἀποβάλλειν ἀθ Φχογεπιθη- 
ἔογμπι δέδοέξογθ᾽. Ὀδγρδτα 8016 8πῖ. 

ῬΔΩΣ, παϑιϑ. ἢν, ἰάοπι. ἄγπιπι, ἴον. ΧΙ. 10. κι 

΄ 
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ῬΌΜ δι 'ῬΟΙΑ͂,, πιαίωσ ρειπέοα,, ἰυδὰν πιαΐμεπα ρυρεέσειπι, 
"ππαϊορταπαέεπι, ΔῸΣ. Νωπι. ΧΙ], 44. ΧΧ, 5. Τούς, ὙἹΠΠ, 8. 

᾿ Θῇ 81:81 ξαθρίπδ. Αἀάδ ᾿ἴοῦν. 7πὲ. Οαας, ΤΥ͂, 15. 
ἌΝΘΟΣ ᾽ἜΝ .ῬΟΑζ, 33οε ἐπ πιαίορναπαίο. ᾿Ἐγ., εεῖασ, 

ἔπ, δέπεξέἑἐμᾶο. «ἘΦ ΘΟΝ, ΧΙΧ, 10. ὡς ἄνθος ἐν ῥοᾷ. Αρρατοῖ, δος 
Ἰ6ρ 686 0132, ἐκ διυ ει πο Ἰἰξογαγιπι 3 δὲ 5, ἐΐθιι ἡ δὲ ἡ. 
Ἡἱσγοπγπισ δαηβιυέποηι Ὠο 1ητο!]ορὶς 46 ἔοξο ρωτρυτοὶ οοἷο.- 
18, ΔῸΣ ΒΔΏΡΌΏΪΒΙ 81.}1}}8 οδ΄, 40.8]15 ἔογπιθ 6δὲ 306 πιδὶορτᾶ-: 
πρῖοταπι, Οδεοΐοσυπι νὲάο δά ἰι. 1. ζαέκέμπ:. Ξοχὸ 

ΡΟ ΔΊΟΣ, Ἐλοάδξιια. γνη, Ῥδάαπ.. Ἐποον. ΧΧΥ͂ΤΙ, χ5. 
1 βροτοῖς 550, Ἡποάοπ, ππάδ λοάΐεδ ἀπιδυ]α.. 

ῬΘ'ΖΟΝ, τοδα. ἔνι, ρανέμπι, Ἐμδ1ἢ. 1, 6. Τ,Ἔρετοσε πη. 
ψοῖβῖδ, Ἰἰ6γ18 Ἰἢ,) 4186 νὸχ ἰπ 1. ὁΒα])α, δὲ δύβδῃ, ζοδαϑ ποῖδξ. 
Αταῦ. «ἃ, ἐβῖγοδα. Οουξΐξ, Σ᾽ μἰογε Μάξδοοϊξ, 5.5. 110. Υ. ς. 6. 

Αἀᾶε 88. 1,8. δῖ, ΧΧΙΥ͂, δ. ὁ 
ΕΣΟΔΟΦΟΙ͂ΡΟΣ, ἡ, τοοέξενα, γοραβ ἔδγεμας. ὃ Νίασο. 

ΨΙΙ; 17. εἰς Πειολεμαΐδα τὴν ὀνομαζομένην διὰ τὴν τοῦ τόπου 
ἐδιότητα ῥδοδοφόρον, Ῥιοϊεπιαῖϊάακ, 4086 ΟΡ Ἰοοὶ ργορεϊδϊδῖθηιν 
γοδίξεγαε ποθ ἢαθθὲ. Ογοέξωδ δα Ὦ. 1.: Ηδθο δεὲ Ρὲοϊδαιδὶς 
ἔῃ Ατϑίποΐεο 'Νοπιο τπϑπιοσδιὰ δ ώεξο ὁὶ Ῥεοίεπεαδο, ααὶ δδιι 
Ὅρμον σοξπιοταΐμαι. Αορβγρῖαα τοοῖδ οεοϊθδταῖα ἀρυὰ 2427-- 
ἐἰαέσηι. ᾿ : 

Β:ΡΟΙΑ͂. Μίᾶο 80} ῥοά. Αἀάα Νυαι. ΧΧ, δ. εεο. οοἀὰ, 
΄ αὖ Ποϊπιδδίο οοἸ]αῖοο. Ῥλοξέωμα 7ω6χ. Ῥοεάς. "Ιωνες δὲ ἄνευ τοῦ 

ἕ ’ 

ἐ ῥοάς. οὕτως ᾿Επέλυκος. 
.ς ῬΟΙΖΕ Ώ, δρίαο, δἐγἑάζονοπι δσαο, ὁππὶ εἐγέάδονε ωο, 

οἰ δέγἑογε ἑαοέο, ἑασεέον. Ὶ ἩτμΒ. ἃ "5, ἑαοιέογ. 2 Άερ. 
ΧΗ, 17. 866, δοᾶ. ““ἰεχ. 4. ι 88αι. ΧΧΧΙ, 5. δοιζοῦντες, 
ἑασμέαπεοα. Ἰάεια Ῥ6. Τ ΧΊΠΙ, 8. ῥοιζήσει, ἑασμέαδέξιεν. -- νὰ, 
,βωο. Οδαι. ΤΥ͂, 16. ὕδατος ζῶντος καὶ ῥοιζοῦντος ἀπὸ “ιβάνου, 
δῆπ86 νἱνθηιτβ δὲ ομπρ δέγσαοα μεοπέδα ἀ6 Τἰθαπο. δἴδεγοῆι. 
ῥοιζοῦντορ, ἡχοῦντος. ' ᾿ 

ῬΟΖ ΖΗΣΙΣ, ϑεἐνέάον. ἑαοπίαείο. “Ἂν ἰαβη. ἑαομζαπάο. 
ς ἄᾳε. Ἐχοά. ΧΙΧ, 15, ῥοιζῆσει δοιζηϑήσεται, οὐπι φέγέάοτα ἐα- 

φμέογιιπὶ σοηζοαέφέωτ , δὶ νὰ. οπεέξ, Κηαγεοί σίμα οααὶ Ὅν» 
δἴο ῥοιζήσεν ἀοτί ναπάσαι τάϊοαιϊ 6 ῥοιξέω. 

“Ο, ΖΟΜΑΙ, εἰνίάεο. ὅπ} ΝΊΡΒ. ἃ πλ5, ἑαοιδές οοπ- 
οίογ. 44φμ. Ἑπκοὰ. ΧΙΧ, 15. -- χΒχ, ΙΒ. ρέρδο πιογα ανέτοχε, 
Ἴεε. ΧΧΙΣ, 4. ῥοίσεταν. 

ες ῬἭΟΙΖΟΣΣ, φἐνγέαον, " φέδέδια, δομμδ, δέγερέξιεδ,, ἐπερφέςδ 
διεπν δέγἑαογσ. ηγΐω, παξαδίο. Ἐϊπεοῖ. ΧΙΥ͂ΙΙ, 5. ἐξυβρεζε τὸ ἔδωρφ᾽ 
αἷς δοῖζος χειμαθόου, οθοτεραῖ 86 δηυᾶ, 'αἴ βμπεοη νοδαπεδηια 
τοττοπεῖς. Οομνθοΐε μοο δαυδθ, 4:86 ἴαπιᾶ θταὶ δεἰτυάϊπο, 
τ πδίαπδα 6686. Πεογοῖ. “Ροῖξοςν. ψόφορ, ἦχος. ῥεῦμα σφο- 
δρόν. 84Ρ.6,, τ. βέᾳ ῥοίζον. νὲ γαρέαὲ νοέαέμα. Ὥταο. ν. 43, ἐν 

τῷ ῥοίξῳ τοῦ πνεύματος ἀὐτοῦ, ἐπιρφέιε γθαϊὶ φαϊ, 2 Νίδοο. ΙΧ, 
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, ῬΟΙΊΣΚΟΣ᾽ -- ῬΟΠΑΔΟΝ δῆ 
ἡ. πεσεῖν αὐτὸν ἀπὸ τοῦ ἄῤματος φερομένου͵ ῥοίζῳ ;. αἰ οδᾶοτεξ 
}16 ἀ6 συστα συπι ἐμψερσέω δυιηῖδ. , ᾿ 

᾿ΡΟΓἝΣΚΟΣ, ἀϊανπυξ. εχ ῥοὼ, πιαΐμπι βωμέοιεπι βαγνιπα 
πορο αὐρίαξιεπι, Ὦ. 6. σογγηιδμδ ἀμγόμδ., ογπαΐμε ργαίίΐα ᾿ 
διενεσιξ δασογαϊέξδ σέοϊέσ ἀπιόκμδ, οὗ πιαΐξ βιπέος δἰποελῥἑἐμαζο,. 
σισηι δὲο ἀἱοέμα. Ἰ1Ὸγ. Εχοὰ. ΧΧΥΤΙΙ, 29. 50. Ἰωορίτυτ οἔϊδ 
ϑέγο. ΧΕ, 9. υδὶ ῥοΐσκοι χρυσοῖ διατὶ πιδὶα δυτοα, 4186 ἀθ 
βιαδτία 18] 6τῖ8 Ῥεπάουδηι. τέ. ἐἐπεέππαδιέα. Ὑιάθ Ζ2οδορλὲ 
.(΄. 1 111. ο. γ. Ῥ. τά. 64, Φανονο. ϑιέα,, ῥοΐσκοι. κόμποι γρυν 
Ῥβοὔφαντοι, ὅμοιοι ῥοεαῖς, εἰς κόσμον δὲ ὄντες τῆς τοῦ ἱερέως 
στολῆς. ; 

ΡΟΜΑΣΤΡΑ͂, δλαφέα. ΛΌ, ἰαποεα, λαεέα, «4ΐ. Τοεῖ, 
111,15. ῥομάσερας, Ἰδωαδαι οἵΐδηι σειρύμασερον ἀϊποτίηϊς. δε, 
τἀ τεσῖα πιοποϊ Αγσγοεέσέεα τι ὅγπιδ. 1. ». 1δ., οἰλοϊ ἐπάν οεζ 
Ὧοο γοσαρυϊὶέ πποπεῖσππι. Νδιι Ἰδοῖέο ῥομάσερας ἴῃ πιατρὶπα 
οἂἃ. -"»εολοί.. ποϊαῖα π1Βὲ] αἰ δὲ, απδπι σεερομάσταν, 
ᾳυοῦ 1 ΓΧΧ Ἰορίτυν, 1ἰδτδιίογαπι σοδηΐϊδυδ σαρὶτ6 ἴγυκιοδ- 
ἔπηι, δἴᾳπο ἀοϊπὰθ ἀω ῥομάσερας τιπίδίθηι. ἥν τ Ὡ 
᾿ ΓΤ ῬῬΟΜΦΑΙΑ͂, ρίακέμε, ὧς. ἑαομέμπι" οδίοηριεπι, λαϑέ. 
ΔῊ ΠΣ ἰηδη. ἩΟΡΒ. ἃ. 5, 4ἐφέασίαπαάο, ἀδναοέαπαο, 4 Ἀθᾷ. 
111,,.,.5. -- Ὧ52Π, λασέα. 2 Ῥατ, ΧΙ, τι. 26. Ρε, ΧΧΧΙ͂ΡΥ, ὅ. - 
5π. δ68. ΠΙ, η24. Εχοά, Υ͂, 21. ΧΧΧΊΙΙ, 46. εἴ δἰ :δὲ εδορῖε-- 
δἴϊωδ. -᾿ Ἰ3ἽΠ, σέοοίέας, ναϑέξέαφ. Ἐς 5εοῖ. ΧΧΙ͂Χ, 10. εἰς ἔρη- 

μὸν χαὶ ῥομφαίαν καὶ ἀπώλειαν. Ηϊότοπγπιμδ: ἐπὶ φοἐἑἐΐπσπι 

! 

εἰ αδίο αἰἱδοίράέαπε. Αἀπιοάμππι ἱπερίθ, Ηδρρ. 1, 11. Τὺιτοῦῖ» Ὁ 
406 Ιορόττιπῖ 55. - ΞΡ, ναδέξεαδ. Ρ. ΙΧ, 6. 1, ἐρεζυιξ 
ὨΊ3.πν - ἼΣν, λασία. 3 ὅδ. ΧΧΙΙΠΙ, 8. υἱὲ νἱά, ἤπεέ. Ῥχδο- 
ἔετεδ Ἰορίϊωυς ι᾿ 86πι. {1, 55. πδὶ 1}}ὰ ἐν ῥομφαίᾳ νεὶ ἀε δὺο 
δὐάϊ!άοτυηε, γ6] Ἰεβότυ πὲ ἘοΉὉ35 ΞΠ2. ι Νίεος, ΙΧ, γῆ. κατέ» 
πᾶυσὲ ῥομφαία ἐξ )σραὴλ, οδβδοταῦε. δολία ἴῃ ἴδταοὶ: ἈΡ1 ῥομν 
φαία ἀ6 δοίζο 5. αἱδοέαέϊο αγμιοοἀοοδῖοο ἀϊοϊτος. Εοάδπι ποθ 
ἹΜαΝ. Χ, 34. μάχαιρα ορροιέξων τῇ εἰρήνη» εἴ ἴπ 1οοο μᾶτα]- 
1610 1.πο. ΧΙῚ, 81..ὄ ρὸν διαμερεσμὸν ὀχρ)οδίων. Οὐΐη 1ρ8ὲ 
ΤΙ ΧΧ [Ιιενῖς. ΧΧΥῚ, 6. 5γη μῬὲς πόλεμον ᾿γδηδιυϊογμηῖ, ̓  
«Ἡδεγοῖ, ῥομφαία, ἐράκιον, ἀμυντήρεὸν (Ἰορο: Θρᾷκιον- ἀμυντή» 
ριον, οὲ νἱὰθ ϑδϑιέοογὶ 7΄σε. οοί. Ὑ, 11. .Ῥ.- οοδ), μάχαιρα, 

ξίφος, ἢ ἀκόντιον μακρόν. Αγρυὰ ϑιῤάαπι οἴίδιι ὀχροπίϊων 
μακρὸν ἀκόντιον. ῬΊατα 46 80 νοοῦσα γἱὰθ δρυὰ Ζασᾷ. Βορα- 

᾿ς Ἅὅἅμεπει ἴῃ Ἀοπὶονο ἐθραΐζοντε Ρ. 524. 
ἘΝ ῬΟΦΑΖ, 4ι ΜΖ] ΤΩ, φίααδο οαὐο. ὉλΏ, πιογέογ, 

5 ϑαιι. Π, 56. ᾿ | 
. ΘΟ ΠΆ4ΟΝ, εοἰἷανα, δαοιζμδ. αλίαγο δχίγοπιο γα δῖον, 

ἦε. “μεδεΐδ, δοἐρίο.͵ Ὑ"8Ὸ., πιαζξέδμδ. Ῥτον. ΧΧΥΟ, ι8, ῥόπαλον 
καὶ μάχαιρα καὶ τόξευμα, εἴανα δὲ ρ]αάΐι εἰ δαρϊεῖα,  οπιεγο 
(4 ἢδο νοοα υοᾳιο πδὺὰ8 6δὲ “Ζέξαα. λ', 658. οἷ 560.) 72, ή, 
νυν" τάι. χορυνη νοοδτάν, 081 δολοἐῥαϑσέσα κορυνὴν ἰητογρτοίδευς 
ζόπαλον, 6ὲ ῥόπαλον φκροπῖε ἀμυντήριον ἑξεροθῥεπὲς, ἐξ ἑνὸς 

έ 



. δὲὺ8 ει ῬΟΠΗ͂ -α«., ῬἕΔΟΩΝ.. 

μέρους ῥοπὴν ἔχον καὶ βείρος. ϑωέάαες: 'Ῥύπαλα, τὸ ξύλα, παρὰ 
τὸ ῥαπίζειν, ἢ τῇ ῥοπῇ ἀλοιᾷν. Οοπξ. -Αρἐδέορᾷ. ἤσαπ. ν. 47. εἱ 
ποῖδβ ογίχοπὲξ ἴῃ «ἰεἰἑαπὶ ΚΓ. ΕΗ. 110. ΤΥ. ο. 1. 

“ῬΟΠῊΝ, εἀδοϊπαξῖο, ἀονεγραπέξα, ργοοέξνέέξα, ἰΐδτα πιο. 
γποηίπι, 80. ἑαποὲα δέαέογαι αὐ ἔπεσι νεγρεπέξδ, ᾿ἑποξίπαΐέΐο, 
πέμμα, αἰδοίένέέαα, ῥἈγορεπδὶο, οἰΐατα: τποπιδηέμι, ἔγα, ἡμέα 
ἕγα μάγων ἀἰμγαξι “2πν ρέααϊμα. οι, ΧΙΤΙ, 32. ἐν τῇ ῥοπῆ,. 
ΡΟ 400 Οσά. Οχοπ, δαδοῖ προνομῇ. «4|ά; οἱ Οοπιρί, τροπῇ 

ὀχ δι ροαῖ, (Υοσεδ ῥοπὴ δὲ τροπὴ Βα τάᾶῦοὸ ροχχδιμβαμπίαγ. ϑίρ 
΄ ἀρὰ 7οφερῆειπι ΑἹ. 1. 10. ΧΤ]. ο. δ. ᾧ. 5. Τοιι. 1. Ρ. 97. Ἰοοο 

ν᾿ τροπῆς τοροπδηάυσι δὲ ῥοπῆς, ηυοά ]οηρα οἸορδηῖιαδ δϑῖ, 
Οόπε, 2έοηγο. Ηαΐ. “πε. ἤοπι. Ἰι. Ὑ. Ρ..2720. εἴ 118. ἼΙ. ρ, 
448.) 86ἀ νεῦρα δθο δαπιοσα; ἐποοιππιοάνπι 5οη δύ Πᾶ- 
Ῥοῖ, οἵ οὕπι ἴεχτυ Ββοῦτδῖὶσο πῦ}]οὸ τποᾶὰο ὁὀοποί!ϊαῦὶ μοδδιιης, 
ΝοΌ νδηῆὰ ἰΐζδ4υθ δὲ δῃβρίοίο, νϑὶ ἰοβθπάθσπι 6886 ἐμ ἐροπῆν 
Ψψ6] ῥοπῇ Ῥοτπνμζατ ποι 6886 οὐπι ἄρπῃ. Ἐπῖ διιϊοπι ἄρπη νὸχ 
Ῥμοδωΐοῖο Σ ξιδθοᾶ., δὲ ἰμ Ἰίηρυδπι; ἰδεϊηδι δάδο τγϑῃϑ]δῖδ, 
'᾿α0δο φίααϊξιπι ἐθνἐ ον σεγναέιπι, ξαϊοὲ οἰπιέδοπι διρεαϊβοαι, εἰ 

' ἡ: 408. Θορίοδβα Ἔχροδυῖὲ δοολαγέηε Ηἰΐαγοξ, Ῥ, 11. 1,18. Υ. ο. 
16. Ὁ. γ80. ὁθ6ᾳυ. δεΐογαπι οοπῆσπιδεις δΆθο σοηΐδρξίμα νϑεθ 6 
ἐν ῥομφαίᾳ, “ἅπδ6 ἐπ «4.4, οἵ, Οοπερὶ. Ἀπῖο ἐν τῇ τροπῇ ἰπϑοτῖα 

β Σοροτι το, δὲ πρόγυῶν ρ]οδβθηιδ βαρ άμπε, -- ΤΩΛΟΊ ΝΟ. ϑγπεπι, 
ὃ Ῥε. 1Χ]. το. ῥοπῇ ζυγοῦ. - ὈἣΒ, φέρέογα.- Ῥιον. ΧΥ͂Ι, 12, 

«δοπὴ ζυγοῦ . πιοπιεπέμπι ἐαποὶδ. -- 9». περπιθηέπι. Πεύγαειω 
]Πη2. 860. Οἤγγοοϑέ, Ἰοὴι. ΧΧ δ. πρὸς βδοπήν. - ΡΨ, μεν 
ἐσημίφαίπιμδ. 165, ΧΙ,, 15. ῥοπὴ ζυγοῦγ δὶ ῥοπὴ ἑἐπονεπιθπέωπι 
ὨοῖδτΘ, τποτ60 σοπῖτα. σσέαξογιονι δὰ «έοπὲπ. μ. ψίά. ΟἼοδ. 
φῳοίξ, ργ. ἰαΐξ. 21. ϑιοβῇ. ῥοπὴ ἐπὶ. ζυγρῦν ἐποτγεπιφηξίμπ. ἴφω, 
Ῥτον. ἼΠΙ, 28. ῥοπὰς, Δὲ ῥοπὰς. ἰὰ τροπὰς τιυϊαπάτπι ε880 

, φοῃίίσογο 8.14 ἱ}8 ροδ86ῖ. “΄φε. 860., «ἀδείρλατγαμρὲῤξ Οὐοπιπιεπέ, 
ἐπ Ῥραίπιοδ 4γγέασωσι (ουΐο8 δχοογρῖα ἀθᾶϊὶ “αέονιεα Ἡδρογίον. 

το Βίολξονη. Β. ΧΤΠ]. Ρ. ᾿δά9 Ρε. ΧΧΧΨΥ, 6. Οοπξ. 88ρ. ΧΙ, ,5. 
ϑιεζοσνιὶ Ῥλεε. Τ. Π| Ρ. 910. δὲ Οὐζοπιφεὲξ Οὐδο. 88. ρ. 665. δι:. 
1, 19. δοπὴ τοῦ ϑυμοῦ αὐτοῦ, ἑποίῥηδαεξο νεὶ ἐπιρθέμδ' ἴτα 6 εἰυϑ, 

ο΄ 8586. ΧΥΙΙΙ, 12. πρὸς μέαν ῥαπὴν, αᾷ ἀπαπὶ πιοπιθηέωπε. δ{6- 
ες ἀγοῆ. ῥοπὴ. κλίσις, νεῦμα, ῥάβδος, δύναμες, βοήθεια. 

ες ῬΟΥ͂Σ, ἹΟΟΙ͂Σ, Μωρηέιωπ, ομγοδ, ιπιξημέδ. ὈΔ᾽ 20}. 
“44. Ῥε. ΕὐΙΧΨΤΙΙ, 5, διτ. ΕΝ, 29. μὴ) βιάζου δοῦν ποταμοῦ, τ 
νἱοϊϑοῖοσς οοδιρδδδ ομγδιεη, Παμνηΐδ, ΖΠε6γοΐ. δοῦν, ῥεῦμα. 

| ἘΡΟΦΑ'Ὡ, σὐγότο, δογδίέδο, λαμπέο. ψὺν. ὅγπιπι. 10}. 
ΧΧΧΙ͂Χ, 80. ἐῤῥοφῶσιν. Αταῦ. αλϑ ποῖαι ἐποσγέα ἐπ ναϑ ἐΐπ 

“ια δογδογα. Οομῇ. ᾿Εἰγηποῖ. Σ; »ὁ5) 26. : 

- ῬΟΩΝ, ΩΝΟΣ, δλονέμδ. κα) αρον πιαἰἷδ ρωπέοῖδ δ0π- 
δίίμαδ. Χοπετὸς δοώνος, ρμέαπφρφέμο. αἷο ἀογέο πιαέξΐξ. ρμεπέοίε 
οοπδίέο. ΟῚ, ασασνγέπιπιθῃ , πρὸς ἑεκέα ἤφεγθθέθην δδοιν 
ἄντ Φζέεγοηγπιμη», Φϑο. ΧΙ, κλ. ὡς κοπετὸς δοῶνος. 510 οαίαι “Ξ. 



1} ᾿ ᾿ “᾿ς, ᾿ : : 
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ον ῬΦΙΑΞ -τ ῬΊΘΜΟΣ 6 5889 
Ἰεξοδβᾶσια, πη δυῖθης ῥοῶν, ἂΣ Βαδοὲ Οὐπιρί. Τιορότοης ἀἰνῖ- 
εἶτα, 80. 15 πιοοργὰπαΐωμι δἰραϊβοαῦ, δὲ. ἄγαῦ. ὅλ “Ὁ ποίας ἡ 
δογι σγανέογοπι γ6] νοοσπι δα ἐξ. ' "ἢ ἜΣ 

ῬΥ' 413, τἱνιεΐμο, οαπαΐία, ρνκρϑενέμ,α,. οἰωνέδα. ἸΧΉΛΌ, 
ὀχίγα,, 7ονία. Ἐποοῖ. ΧΙ, άι. Ζος, Ογνί δὶ 275, Βνεπι. ῥύακες, 
δεύματα, ὑδρηγοί. τῳ τς οὗ ἊΝ ὯΣ 

ῬΥ ΔΗΝ, αξβιοηξεν, νεοηι τ, σοηζοενεΐγι, «4. Νίαοο, 
1Π|, .δ. 560. Κζαέ, ὁ ἵππος φερόμενος ῥύδην, δηιτιι8 οἰξδῖο συχϑα 
ἀσσαθηβ. ᾿ἰεεγοῆ, ῥύδην, εὐκόλως, ἢ ἀϑρόως ἐπιτρέχοντες, δαὰε 
Ῥοῖίιμβ ἐπειρέχων. Ἰᾶάδιι: ῥυδὸν, ἢ ῥυδην, χύδην, δαψιλῶς, 
δευσεικῶς, σφοδρῶς. Οοπξ. διμέάαπι πὶ ν. ῥύδην. ες, Ογν 
5. γενε, ῥύδην, οἰς ἐπὶ δεύματος. ᾿ | τις ὐν 

ῬΥΈΩ, μο, πιαπο, εὔῆμος Ἀν), ἰάδηι, Ῥ5. ΤΙΧΧΥ ΤΙ, 
“οὖ. ἐῤῥύησαν ὕδατα, πιαπαδατιὲ Δηιδθ. 1ῖΔ΄ οἱ Ῥ6. ΟἸΨΥ͂, 4ο. 
Ἡδογολ. ἐῤῥύησαν, ἔβρυον. ἴε5. ΧΙ ΥΙΠ, 20. -- ηδν,. δ0. ΤΟΟ]. 
1ΤῚ, 18. δυήσονταε γάλα, ,μοπέ Ἰλοῖδ. -- ὃ1). ῬθΔ. ΟΧῚ, ΙΓ, 
σ΄. ὅγπιηι. Ἰοὺ. ΧΧΧΥ͂Ι, 28. 44. Οδπὶ. ΤΥ, 16. - 95 ΝΊΡΗ. 
δ ὈΡΌ, ἑαδεεσο. ΖδΟΒ. ΧΙΨΥ͂, 12. οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν ῥυήσονται 
ἐκ τῶν ὀπῶν, οου]ῖὶ ἐοτυπι ἐϑέμοπε 6 ξοταταϊηῖθιβ. 26... Ογγεδὲ 
245. γοπι. ῥυήσονταε, φϑαρήσονταν (1ϊὰ αυοάᾳυο Ζοπαγαα, 
Ζ.6χ. 1643.), 7) ἐκρεύσουσιν, 46 οἱ 84ρ. ΧΥ͂Ι, 20.. ! 

,͵; ῬΥ ΖΗ͂Ν, αγεδηέον, νελοηιθηέον, οοηζενεξπι, ἀῇαεέπι." 
“4 Νῖδοο. 111, “δ. ἘΔ ταπχδῖι 8}1}} σεοῖζυν ῥύδην Ῥτο ῥύζην Βα- 
Ὀοχο νἱἀοπίοτσ. ' : ᾿ 

ι ῬῬΥΘΜΊΖΩ, αὐ πεπιοροα αρέοϑ γεαέρο, αὐ τορτλαηι σοηιν 
Ῥογο, ξόγπιο, αρίο, δοπσέππο. "2. Τδεοά. ἴε8. ΧΤΤΥ͂, γχ, 
ῥυϑμεεῖ. - ἌΜΏ, αἰαἰέποο. ἴ65. ΧΙ, χ5. ἐν τερέτρῳ ἐρύϑμισεν. 
αὐτὸ, ἴοτεῦτα ἑμσέα γερμΐαπι Ἑογυπανίξ ἐϊμα, 'Ἤπεεογολ, ἐρύϑμι- 
σεν, ἑκωνόνισεν: ουἱ διεεύπωσεν δἀᾷϊι Ζοπαγαο 7.65. δὃγ5. ἀρυὰ 
ύσαι ἐρ᾿ ύϑμεσεν δοτίδίτωτ, ϑυῤάαθ: δυϑμίζειν αἰτεατίκῇ, δια» 
ἐυποῖ, καἀνονίζει, εὐθύνει. πο τι 

ῬΥΘΜΜΟῚΣ, τλἀγεέξπηιιδ, τιεπισγ δ δε τποσϊὗμδ οογέα ρῥγο- 
Ρονέξογισ οοηϑέαηδ, οαποη, αρέϊέμαο,, ἀρέα᾽ Ργορογξίο, πιοάμε, 
οοποϊππέξας, ἔόγπια, οοποοπέμα, ὈΔΌΓ,, απιδέξάα. Οαπῖ, 11, 1, 
ῥυϑμοὶ μηρῶν σου ὅμοιον ὁρμίσκοις. Ζογτπαδ ἔδπιοταπι τὰο-- 
Ταίι δἰ πι1168 τη ὩΣ] 8, - ΠΡΌ, ορμδ. Εχοά, ΧΧΎΥΤΪΙΓ, 15. 
κατὰ τὸν δυϑμὸν τῆς ἐπωμίδος, ἃ ξογπιάπι δναΐϊου!. 810 «42. 
δίαημς Κ΄. Η. ἰ'Ὁ. ΧΙ. ο. 58. τοῦ ὑποδήματος τὸν δυϑμὸν 

, ὔξονπιαπι οαἰοοὲ ἀρρεῖδαῖ, - Ὠλ2)20 ἤόγπια. ἃ Ἀερ. ΧΥ͂Ι, 10. 
τὸ ὁμοίωμα τοῦ ϑυσιαστηρίου; καὶ τὸν δυϑμὸν αὐτοῦ, πἰτυλῖτασ 
ἀΐποια δ]ιατῖβ, δὲ όγπιαπι οἷαβ. 860. ΧΥ͂ΙΠ, 10. ῥυϑμὸς ὕδατος 
πορευομένὸν βίᾳ, δογεδέπεδ, ΤΙ ΤΙΙ" ἀφιαθ Ῥὲ οιγέξδ. 880." ὶ 
27. ὥσπερ ἐν ψαλτηρέῳ φϑόγγοι τοῦ βυϑμοῦ τὸ ὄνομα διαλλάᾳ- 
σουσιε, βῖοτῖ ἐπ Ῥβ8)]Έ θυ ο ΒΟῺΣ σομρογέϊμϑδ ἸΟΙΊΘῺ Ροτπιϊδηΐ, 
ἨἨδεγοῖ. ῥυϑμὸς, κανὼν, μέτρον; τρόπος, μέλος εὔφωνον, 
ἀκολουθία, τάξις) σύγκρισις. Ζισκ. τς 248. Βνεηι, δυϑμὸς, 
αἀκολουϑία, ρμονίαν μέλος εὔφωνον, καὶ τάξις 5» ἡ συγκριδις.- 
Κ οἱ, 772 μὴ ᾿ Ξ Νη “ 



δθο “ΊΙΘΜΟΩ --- ῬΥΟΜΑ͂Ι 

ῬΥΘΜΟἾΩ, οοποίΐπηο, ἤόνγπιο, Χο, ἕόνπιο, , ,“ῆηδο. 

᾿ς ὅγπιπι. ἴο6. ΧΙΕΙ͂Υ͂, 1... ἐν ξερέτρῳ ἐρύθμωσεν αὐτὸ, τοτεῦτα 
͵7ονπιανέε ιτ]υᾶ. 

ῬΥΜΑΩ, νέρμδς ρίαέεα. Δτιλ. ἴεα. ΧΥ͂͵ 3, ἐν ταῖς δύ- 
μαις. ἴῃ Ρίαἑεΐς. δικῆο, ΙΧ, 7. ἐν ὄυμαις πόλεως. Ὦ. 6. ἴὰ 
ἀεογοίἐθ ἐροὶδ εγόδὲς, μδὲ τρειἑωα 6δὲ κοπεξἤεπι οοηλδιακεια, δέ 
γπογείγ ἐδ [γεφεεπέᾳγα δοίεπέ, ῖ. 4. ἴὰ δ64υ. ἐν τοῖς ἐρήμοις 
αὐτυῦ, ΤΟΙ. ΧΙΠ, 45. αἱ δύμαι, φωξ διεπέ ἐπ ΞΕ: Σιβὰ 
ειϊ υϊεΣ ἐρδῖδ δόΤΏΟ. 

“ΥΉΛΟ᾽Σ., πιωηέέμφ. ἴῖα Ἰορὶξ Κίτοδιετας 2 Μαοο. ΧΙ, 
5. ναρὶ τᾶπιθα 811} τϑοϊΐοβ ἐρυμνῷ γ»το δυμνῷ ΒφΡεηξ. 

ῬΥΌΜ΄41. ἐΐδογο, γϑραξέπιο, φγίρίο, ϑδόγψο, σειδϑέοαϊία. 
δε Ῥίἢ. αϊνίρο. 168. 1, 1γ. τὸκ Ἀ. }. ποῖαϊ γοοίέβοατο, Ἀ. 
6. ἔα ργἐδέΐηεπι ζοἰέςοπι ϑέαέμπει γϑάμδονθ. -- ὍΣ, γοαέπιο. Ὅσα. 
ΧΙ ΙΕ, (6. Ιε6. ΧΙΙ͂Ν, 6. ΧΙ, 4. εἰ 101. - ὑν25 
Ἡ! ΡΒ. ππιαρηϑῆοο. Τ)4η. ΝἼ1ΙΠ, κ1. Ν. ἜΕ ΔΑ, ΗΒ. ἃ σῦν, 
8εγνα, Ἑχοά. ΠῚ, 17. ΧΙ͂Ν, 30. Ἑσοοῖῆ. ΧΧΝῚΙ, “5. - ΔΥΝ 
Ηρ. ἃ ὉΧ3. 2 88πι. ΧΙΧ, 9. Ρε. ΧΥ͂ῚΙ, 52. ΧΧΧΥΠΙ, 15. 

 Φῖ 10] δδορῖι8. -- ὮΧΠ οἢ414, Αρβοῖ ἃ υχ, δ. ΠΠ|, 30. Υ͂Ι, 
27. - 5ὃπ Ἡ ΡΒ. ἃ 33, γονογἐξ Καςῖο. ἴοῦ. ΧΧΧΠΙΠ, 80. - 
γ5η » ὅγμο, οχίγαλα. Ῥε. ΥΙ, 4. ΧΥΙΙ, 22. ΧΧΧΠΙ, γ. 
Ἔγυν, γα χη: 7π6. αν. ΠΠ|, 13. »υδὴ, ἐπ δαϊμέεπε, ὀύσασϑει. 

πὸ πΌ3 ιλ. 660. 1ον. ΧΧΧΊΤΗ, 17.: τὸ δὲ σῶμα αὐτοῦ ἀπὸ 
πτώμ' τος ἐῤῥύσατο, οοτρύδβ δυῖθπι δ᾽ ἃ ἰδρϑ ομδέοαενἑξ. -- 
Ὁ ΡΙΒ. ογέρίο. 1ο». ΧΧΙΊ, 3ὅο. Ῥε. ΌΧΙΡ, ὅ. δῖ 4}1δ]. - 
ΜΕῚ2. γπϑαϊοίπα. Ῥτον. ΧΗ » 15, δύσεται αὐτόν. ἘΠκ 86ῃν 
τοητία ἠασρογὲ δὰ Ὠ. 1. ΜΕ διρτεμβοβίυμ δ. 1. σοπιιοπηΐσαῖ 
οὐ. 52. νέποιέξδδοξιδξιεσα ἀἰὲπιΐξέτε. ΜΠ νϑεὸ βοηδαπι 

᾿ς ϑεούϊῃβ 6886 νἱάοίυτ. Υιᾶὰε ἡπέγα 8. ν. μεὴ. - γὺπ9 ΝΙΡΆ. 
Ζέδογον. “44. Ῥτον. ΣΙ, 9. δυσθήσονται. - Χ2, ὁμδέοαϊο. 
Ῥε. ΟΧΧΧΙΧ, ᾿. ἀπὸ ἀνδρὸς ἀδίκου ῥύσαι μὲ, δῷ Βοπιῖπο 
ἐπίυδῖο σῳσέοαὲ 16. Τεαγοῆ. δύσαι, φυλάξαι. δῖ. 2 ΤΙη. 
ἘΝ, ιδ. δυσεταί με ὃ κύριος, ἀπὸ παντὸς ἔργου πονηροῦ, ομδέο.» 
αἰἰδέ πιὸ ἀοπγυβ δῷ οὔνυΐ ἡ τὐνὺ το. - ἪΣ, ἕξενο. ἴδῃ. 
ΧΙ, 45. - πι8, τεάίηιο. 1ο", Υ, 20. ΥΙ, 25. Ηο3. ΧΙΠ, ι8. - 
ὨΝῚΒ . ΡΟ μ Ὁ ΓΡᾺ Ι,,3. - δὺϑ ῬΙΒ. ἐγρέο. ἃ ὅδ. ΧΧΗ͂, 
άά, Ῥε. ΧΥῚ, ιά. ΧΥ]], 55. -- πιχϑ, Ἀ.]. ἀρενἑεπαῖο δέ αϊδ. 
γμπιρομαΐο ἐΐδογο. Ῥᾳ. ΟΧΙΙΠ » 12. - Δ, ταρέο, ῬΤΙΟΥ͂. 
ΧΧΊΙ, “ὅ. υνὶ Ογαδὲμε φιϊάειι τϑοῖο δαοέογίεδῖο Ὀοά, Ζαιιά. 
σὴν ἴπι τὴν πνυῖαν!ϊ, πι816 δυῖοπι Ρτὸ ῥύσῃ Ροδβυῖ ῥύσει. (δε. 
ἔσται γΟΟΪ Σ5}} ἀεξεπαίδηαϊ 80 ϑοϑρέἑαπαϊὶ ποῖό 5 δ 6δῖ δεῖ ἃ 
ΤΧΧ ἃ υϑρ, ψαΐσα, οἴ 1δηι ΣηοὨυῖ Πασρεγμα,, 41 Ὠυ0 οπ:» 
απο οπξετεμάυβ 6δῖ. - ὙπἠῚ), ομγγο, σμγγδηο ἀμ ασίο. Ῥδ. 
ΧΤΙΙ, 51. διέά, δυσϑήσημαες» λυερωϑήσομαι. - Μ΄, δᾶπο, 
ἩοδὟ, 1τ5. Τῖὰ φαο4πο ἦπο. Βδηδ 4ιοδᾷ βδπδῦπι,. τξ βοτί ἐδ 
οτδιϊοηΐβ ἀοοδξ, -- ϑοτὴ ὁΠ4]4. ΡΒ. δη. ΠΙ, 1.5. δωίάαε: 
ῥῦσαι, λυτρῶσαι. μοογοῖ, ἰώ ί, ἠλευθέρωσεν, ἐλυτρώσατον 

} 

͵ ͵ 
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ῬΥΠ.ΡΟ' Σ, ̓ υνἀἑάωσ. ες ῥἷυτγ. ΠΕ ὁτοτοπιδηΐα, 
Ζεοἷ. Π|, 58. ά. 

ῬῬΥΠΟΣ, φονεῖεο. μ)Ὸ, ἐπεπιεάμα,. ΤΟΌ, ΧΙν, 4. - ἢνν, 
Φ.ΟΥ ΕἸ, 8. ἴσα. ἸΥ͂, 4, - ἔπμν, ἐπὶ γερὲπι. ὯΜΧ. 70. (οἴπο. 
ἀυνίο “φεΐΐα. Ψιὰο κὰ Ἐ, 1. Δήοπε). Ῥτον. ΧΧΧ, 12. ἀπὲ 
ὀύπου; ἃ βοτάϊβθι, ὅγπιπι. Τἀδοί. 860. οοἂ, κχ 68. Ηοίπι. Ποαξ.. 

ΧΧΙΠ, 18. τὸν ῥύπον σον. 81. δαῖτ Ἰδρθαάτιπι 000 τὴν δύπτον 
σου. Ῥετιϑαϊδῖαμι δδῖ ΠΝ οὐπὶ Πρ, - σφ, ζόορδα. Τοῦ. 1Χ, 51. 

᾿ μὲ. δοναἰδιρα, -- πςΌ, ἐπξαπεέᾳ. 4φιωϊα Ἑχοὰ. ΧΧΧΊΤΙ, 25. 
εἰς ὄνομα ῥυπου, ἴῃ ποιδ ἐμγρεξραϊτγιὲθ. Τιερὶς ἀλνιδαι ΠΧ Ὅν. 

ὍὌΥΠΟΝ ἘΚΔΥ͂ Ὡ, εοταδε ὅτώο. ὈΣῸ ΤοΛ, διεπι ναξξάιεδ. 
Τοῦ. ΧΙ, 16. Ιβετο ἐτα σοετϊοσιπε ον δπϊϑοϑάθμείϊα, πὸ εἴπ 
ΔΙ]υδίαμθ. δὰ που δυτι 101. 

ΣΔΦΥΠΟΌΜΑΙ, δογδο. ὈΧΆ, ἐμπιδα. Ὅσαι. ΥΠΙ, 4. . 
οὐκ ἐρυπωϑησαν 460. οοά. ΧΙ, Τοἶπι. ἘΠ ἔοτῖα886 αἸϊι8 ἱπῖθι- " 
Ῥτεῖῖδ ἀδ ἀθθδ8ι (διϊαπι δο ]οἶεὶ, δαὶ ἴῃ ἐτυλώϑησαν ταυϊδπ πηι. 

ῬΡΥΣΙΣ, ἐδοναείο. δῖτ. 1901, χ3. 
ῬΥΣΙΣ., μκχιο, ἃ δύω, Μωο. 53. ρατῖ, βωμσησ. ον. ΧΥ͂, ἃ. 

Ὡ δῖν, 1μον, ΧΥ͂, 4. 5. 18. 15. - ὙΠῸ, δοαξεγέβο. Ἰωαν. ΧΧ, ̓ 8. 
- Ὁ. αϑολονπε; Ὥκσυς, ΧΧΙΠ, 10. ἐκ ῥύσεως αὐτοῦ. ϑῖο 

ηυοφηθ σοσδαὶ Βοῦσ. ρὲ γἔέμαεπε, ὃχ διδῦ. ἡ, “ωχέι, ὀχρο- 

᾿πυηῖ Ομέϑέμδ δὰ Βονγαολοέξ. ο. 5. 6. 4: εὲ ἐπ μων: ἴῃ Οὐουππιοπῖ. 
δὰ Ἀ.1. - δυνῆ, ἀφιαϑαάμοέμα. ἸοΡ. ΧΧΧΥΙ͂Ι, 35. ϑιιέάαε: 
δύσις ὕϑατος. τδεῦδες. 

“ΡΥ ΣΤΗΣ, ἐδοταιον, γϑάφπιξον., δογμάξον. ὉΣΒΡ Ῥατε; 
ῬΙβΒ. 6, ΧΗ, .. ὨΧΙΧ, γ.. ΟΧΤΤΙ, 4. Ἡεεγοῖ. ῥύστης, σω-᾿ 
κῆρ, λυτρωτής. ϑῖπε δαοιοεϊζδίο Ρτοδίδι ἰῃ 1 Ἔχἱοῖβ, δ: πιῖθ 
γοχ εδῖ ῥύτωρ, Β. 6. σωτὴρ. βοηϑὸς., Τδογολέίο ἰπιοτρτοῖο. 

ῬΥΩ, 3μο. 95). .δεἰδίο. Ῥτον. 11, 20. 
ἘΡΩΜΑ, ΟΙ, ᾿᾿βοπιαπὲ., τοῦ, Αἰεεέπα, "αϊέαε ἑποοίασ, 

οἱ αχί τοῖο Ποπιαηὲὶ δθο. Κπόπιαπι δὰ δ. ΧΙ, 50. δὶ ῥωμαῖοο. 
Δυῖο νοοὶ 860. οοά, Ολέδ. τοδροπᾶοιε. γ7͵146 δὰ ὃς Ι. ἐάδεον. ἤοηι. 
Ὦϊδ66. 1Π|. Ρ. 894. 4ο7. 

ῬΩΜΑΛΚ, ΟΣ, ονείο, γοδιιδέμδ. 4 Νῖδοο. ΧΙ, 47. Ἡρογοῖι: 
ῥωμαλέος» ἰσχυρὸς, ᾿ἀνδρεῖορ:. ὑγιῆς, γενναϊῖὸς, θρασὺς. ῥωωδηρ. 

 ῬΩΜΗ, 7ονεεμαο, ροπενγθδίέασ, 4 Νῖδοο. 1Π|, 46. τῇ 
ῥωμη ἐκπρεπεῖς. Ῥμῖφ, νἐγεμέδ αἰδοογὲ Δ. βὁπαγϑεὲ, ᾿ϑγγιέ: ϑρδοΐθ 
)ονπιοοὶ, 8 ἍΜ δοο. Τῇ, 4. γέγαντες ῥώμῃ πεποιϑότες, εἰ ἐν: ἀ. ολΡ. 
11, ιά. Ἡεεγοῖ. ῥώμη γ, ϑυναμες, ἰσχὺς, σαρκὸς ὑγεία, ἀνδρεία. 
,ϑιξάαδ: ῥωμη, ἰσχύς. 

ῬΩ ΝΔΙΥΜΖΊΊ, γοδογο. Ῥώννυμαι , »Ῥαΐεο, σον γοδογον,Ἁ, 
οοηδνπιοῦ απέπιο. ἸΛΑΔΌΣ, ἀδέσπι ππίδοεο. 7ποὸ. 7π|. 866. Οοᾶ, 
χ8ο. Ἡοΐπι. Τγεας, ΗΠ, δ. Βανι. Ύ, 5. 3 Μίδου ΙΧ, 40. ΧΙΎ, 21. 28. 
Ἡεεγοῆ. ἔῤῥοιμαι ν ὑγιαίνω. 

ῬῬΩΝΞ, ϑοέδειγα, δοωξα, ἴκ. αοέπιδ, ὅγάπωπι, δαοσοα. "8.8, 
οἰδαγιεπι ἀχέγοπια ἀδομεοίο. ἴ66. ΧΥ͂ΙΙ, θ. οὖρ ῥώγες ἐλαίαρ. “- 

ἀλωΣ δι τρεῖς, κα τϑισ μοι Ὡς ὑὐωδος χρυυϑυ αι, 
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5.5, ἀεέπεϑ εοίάκιο. Ἰ,ονῖξ, ΧΙΧ, τὸ. υδὲ ΑΔ. ᾿εαδβοὶ ῥὰ- 
γας, θαια Ἰοσείοπει; ἔπαξας δαοίοείτα δἰμοέαέλίξ ἃ Οάγει. 
“, Ῥ. 1655, 44. ΨΙάο ϑέπνς. ἀο ἀἑαϊ, Ἀδασδαι. Ῥ. 193. -- ἘΤΥτ, 

πιρδέιμη. ἴοι. ΤΧΥ, 7. διωμάασε οὲ δεογοῖ. ῥωξ, κόκκος. 1--. 
μΐξ 1418. Βνεπι. δώξ, κόκκος. ἐπὶ τῆς σταφυλῆς ῥαξ. 
ῬΩΠΟΠΩ ΔΗΣ, νἐπάδέον γένεπε πεὲπεέάγεσα δὰξ πεὲγ. 

οἔμπι ραγνὲ ργσεΐέ, σογιιξαγίέξεδ, ἰξεων: ἀγοπεαέαγέμα. ὅ3᾽,, ἀτο- 
παέαγέεα. Νεδειι. ΠΙ, 51. 52: 1 Ἀεξ. Χ, 15. ἐμπόρων τῶν 
ῤφωποπωλῶν, εὖέ εο, “ζεκ. γι οεο βαθεῖ ῥοποπωλῶν. ἴμες. ὦ- 

γέ 415. γεν. εἰ Ἡδεεγοῖ. ᾿ΡΜωποπῶλαι, μυροπώλαε. πτδυι 
Ἡπ ογολίωδ: ξωποπώλης, ὁ ῥῶπον πωλῶν. ᾿Ῥῶπον δὲ ἔλεγον τὸν 
λεπτὸν καὶ ποικέλον φόρτον. Τμοέαέλέιε: “Ῥῶπος,. λεπεὸς καὶ 

εὐτελὴς (Βδι6 ἔξτα γὑτὸ ἀσελὴς Ἰεραηάτια οδιδεῖ 2᾽ επείσίεε Ἐρίεϊ: 
«ὦ μἼπι ». 48. εἰπεαθο δβθ ἀδείοπααι ἤταιδε Φλανογίμω,) 
φόρτος, ὡς δὲ Δἤλιος Διονύσιος λέγει, καὶ ποιπέλος.. γέλγην δὲ, 

φησὶν, αὐτὸν ἔλεγον οἱ παλαιοί. Οομξ. Ηδεγοΐέμπε ἴπ γένῃ. 
Ἐεγπιοϊοφέστιπι Δ5. ῥῶπος» μίγματα, χρώματα, ὅσα ζωγράφοις 
καὶ γραφεῦσε καὶ μυρεψοῖρ χρησιμεύει. ὅθεν καὶ ῥωποπώλαι. τινὶς 
δὲ τὸν παντοδαπὸν φόρτον φῥώπαλον (ἴμ666 ῥῶπον) λέγουσι, 118 
εἴΐδει ϑωίάαε, τἰδὶ αυοᾶ ρέο μίγματα χρώματα Βαδεεῖ: μίγ- 
ματα χρωμάτων, εἴ, τε δΒίεἰϊο νἱάδετις, ταα]6, δὲ ἴῃ πο ρῖο 
φόρτον φώπαλον τϑοῖΐτια φόρτον εἰρήκασι. 6ς. νὴ! Ηδ, 
Ἔτνεπι. Ῥτο ἐ μστα χρώματα τυπίοδαι νοοδι σρήγματα μιαροὶ 
(4ᾳυδο Ῥτοοῦ! ἀμπρίο δα μίγματα οοτταρία ε581) δὲ ἴῃ τοὶ! 4υὶ: 

ψογοΐς δϑωξάάαο σοι νθηῖ.. ; 

ῬΩΙΣ. 1ρ88 νοχ βόδρσ. τἴε, σαριέ. ἘΖοοδ. ΧΧΧΥΙΠΙ͂, 2. 

ο ῬΩΨ, νπιδ βοαέδο, νἱγαιίεαπι, πὐῶ. «(4ε;. 1ε6. ΧΧΥΠ, 
ἡ, ῥῶπα. Ἰία Βέελέιια οἱ 7 γοπιπιῖιθ. ϑοᾶ 1. 1. ἀπ τοσῖα Βοῦτ. 

το Ἰερίευν, τὸ ἱπ εκαρίδς Οτὲρδηέαηΐδ ἃ ΜΠοπε[αμεοπὶϑ 

εὐὐιίε ψοτοῖο Βδος “φιέίας ρμχοϊαῖα στοροιίξυσ. 1ἰΧΧ χαλαμὴν 
εν ϑιέάαδ: βῥὰψ τὸ φυτὸν, καὶ ῥωὼψ (εἷο δ6πὸ 8011 

δηᾶμαι οομδοὲ Αϊσέσγμα Ὁτὸ ῥῶψα) βοτάνη ἀπαλή. ωγοῖ, 

δῶπες, τὰ δασέα τῶν φυτῶν, καὶ ϑαμνωδὴης ὕλη, καὶ εἶδος λυγου. 
διά: ῥωψ τὸ φυτὸν, καὶ δωψ» βοτάνη ἀπαλή- 

ΕἸΝῚΒ ῬΑΆΤΙΒ ΟΥ̓ΛΆΤΑΙΙ 

ΩΞ. 

4 







ὈἰοΙΖθα Ὀγ (Ὡὡοοσίς 



ὈἰοΙΖθα Ὀγ (Ὡὡοοσίς 



ὈἰοΙΖθα Ὀγ (Ὡὡοοσίς 



ὈἰοΙΖθα Ὀγ (Ὡὡοοσίς 


